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ÖZET 

ÇOK ĠLERĠ DERECELĠ ĠġĠTME KAYIPLI ÇOCUĞU OLAN ĠġĠTEN BĠR 

ANNENĠN ETKĠLEġĠM DAVRANIġLARININ AĠLE EĞĠTĠMĠ BAĞLAMINDA 

ĠNCELENMESĠ 

Emel ERTÜRK MUSTUL 

Özel Eğitim (ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği Programı) Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eylül 2015 

DanıĢman: Doç. Dr. Zerrin TURAN 

Bir eylem araĢtırması olan bu araĢtırmanın amacı, çok ileri dereceli iĢitme 

kayıplı bir çocuğun annesinin etkileĢim davranıĢlarının aile eğitimi bağlamında 

incelenmesidir. AraĢtırmanın katılımcıları çok ileri dereceli iĢitme kayıplı bir çocuk, 

onun annesi ve aile eğitimlerini yürüten öğretmen/araĢtırmacıdan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmanın verileri, aile eğitimleri bağlamında anne-çocuk etkileĢimlerinin 

videoteyp kayıtları, anneyle yapılan görüĢmeler, izleme toplantıları ile geçerlik 

güvenirlik toplantıları ses kayıtları ve araĢtırmacı günlükleri yoluyla 

öğretmen/araĢtırmacı tarafından toplanmıĢtır. Toplamda sekiz aile eğitimi yapılmıĢtır ve 

annenin etkileĢim davranıĢlarını incelemek amacıyla anne-çocuk etkileĢimine ayrılan on 

dakikalık bölümlere tümevarım analizi uygulanmıĢtır. Annenin etkileĢim 

davranıĢlarında değiĢikliklerin incelenmesi amacıyla da, ikinci, dördüncü, altıncı ve 

sekizinci aile eğitimlerinde anne-çocuk etkileĢimi bölümlerinin temsili videoteyp kaydı 

olmasına karar verilmiĢtir. ĠĢitme kayıplı çocukların eğitimi ve araĢtırmaları alanında 

çalıĢan aile eğitimi uzmanı ile eylem araĢtırmaları uzmanı, bu araĢtırmanın geçerliliğini 

sağlamıĢlardır.  

Aile eğitimlerinin uygulanmasında hazırlık ve uygulama aĢamaları, annenin 

etkileĢim davranıĢlarında ve uygulamada görülen problemlerin çözümü aĢamaları aile 

eğitimi uzmanı tarafından izlenmiĢ ve uygulamaya yönelik çözüm önerileri 
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geliĢtirilmiĢtir. Aile eğitimi uzmanının değerlendirmeleri ve geçerlik güvenirlik 

toplantıları sonucunda eylem planları ortaya çıkmıĢtır. Öğretmen/araĢtırmacı bir sonraki 

aile eğitimini bu eylem planına göre planlamıĢ ve uygulamasını yapmıĢtır. Bu döngü 

sonucunda ortaya çıkan veriler yine bu döngü çerçevesinde eleĢtirel bir Ģekilde 

yorumlanmıĢtır. 

Aile eğitimi uygulamalarında oluĢturulan ortam ve uygulama biçimi kuramsal 

çerçevesini sosyal etkileĢim ve sosyo-kültürel tarihsel geliĢim kuramlarından 

almaktadır. Bu sebeple, aile eğitimi uygulamaları da yine aynı kuramlardan beslenen 

doğal/iĢitsel sözel yaklaĢım ve aile merkezli yaklaĢım ilkeleri çerçevesinde 

yürütülmüĢtür. 

Sistematik ve döngüsel olarak, annenin etkileĢim davranıĢlarının incelendiği bu 

eylem araĢtırmasında yürütülen aile eğitimleriyle birlikte annenin etkileĢim 

davranıĢlarında olumlu geliĢmeler meydana gelmiĢtir. Annenin iĢitme kayıplı çocuğuyla 

olan etkileĢiminde, etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlarının azaldığı, etkileĢimi 

destekleyen davranıĢlarının arttığı görülmüĢtür. Aile eğitimi bağlamında gerçekleĢtirilen 

bu araĢtırmanın, anne-çocuk etkileĢimi ve aile eğitimiyle ilgili ulusal ve uluslararası 

alan yazına katkıları olacağı düĢünülmektedir. Aynı zamanda, Türkiye’de iĢitme kayıplı 

çocukların aile eğitimleri uygulaması alanında çalıĢan uygulamacı ve araĢtırmacılara 

yararlı olabilir.  

Anahtar sözcükler: ĠĢitme kayıplı çocuklar, anne-çocuk etkileĢimi, aile eğitimi, erken 

müdahale 
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ABSTRACT 

THE EXAMINATION OF INTERACTIONAL BEHAVIORS OF A HEARING 

MOTHER WHO HAS A CHILD WITH PROFOUND HEARING LOSS IN THE 

CONTEXT OF THE PARENT GUIDANCE 

Emel ERTÜRK MUSTUL 

Anadolu University Graduate School of Educational Sciences 

Department of Special Education / Education of Hearing Impaired 

September 2015 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Zerrin TURAN 

The main purpose of this action research is to examine the interactional behavior 

of a mother having a child with profound hearing loss in the context of the parent 

guidance. The participants of the research are the child with a profound hearing loss, his 

mother and the teacher/researcher.  

The data were collected by the teacher/researcher with the video recordings of 

mother-child interaction in the context of parent guidance, audio recordings of 

interviews with the mother, audio recordings of review and trustworthiness meetings 

and reflective journals. Eight parent guidance sessions have been conducted in total. 

Inductive analyses were applied to ten minute parts of the mother-child interaction in 

the context of parent guidance sessions with the aim of examine the mother interactional 

behaviors. It has been determined to representative video recordings of mother-child 

interaction in the second, fourth, sixth and eighth parent guidance session with an aim to 

examine the changes interactional behavior of the mother. Parent guidance expert and 

action research expert that work in the field of education and researches of children with 

hearing loss provide the trustworthiness of this research.  
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Parent guidance expert has followed all the preparation and implementation 

phases in the parent guidance practice and then developed solutions for the problems 

observed in the interactional behavior of the mother and practicing parent guidance. 

Action plans have been emerged as a result of the parent guidance expert evaluations 

and trustworthiness meetings.  Teacher/researcher has planned and applied the next 

session according to this action plan. The data that has emerged as a result of this cycle 

has been interpreted in a critical manner in the framework of this cycle. 

The environment and implementation that has been created in parent guidance 

sessions takes its theoretical framework from the social interaction and socio-cultural 

historical development theories. Having said that, parent guidance implementations 

have been conducted basing upon the natural auditory/verbal approach and family 

centered approach suggested in the literature. 

Positive changes have been occurred in the interactional behavior of the mother 

due to the parent guidance sessions conducted in the action research where interactional 

behavior of mother has been examined in systematic and cyclical manner. It has been 

determined that while mother’s interactional behaviors that support interactions 

gradually increased, the behaviors that negatively affect interactions reduced throughout 

the parent guidance sessions. This research carried out in the context of parent guidance 

sessions, is believed to contribute to the national and international laterature on mother-

child interaction and parent guidance. Meanwhile, it may be beneficial for the early 

interventionists and researchers working in the field of parent guidance practice with 

children with hearing loss in Turkey.  

Key words: Children with hearing loss, mother-child interaction, parent guidance, early 

intervention. 
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ÖNSÖZ 

Öncelikle, bu araĢtırmanın gerçekleĢmesi için emek veren ve beni her aĢamada 

destekleyen çok kıymetli hocam ve tez danıĢmanım Doç. Dr. Zerrin TURAN’a sonsuz 

teĢekkürlerimi sunarım. Aile eğitimlerini yürütmem konusunda bana güveni ve 

inancıyla destek sağlayan danıĢman hocamın, akademik geliĢimimde en mühim aĢamayı 

oluĢturduğuna inanıyorum. AraĢtırmanın ötesinde, beni bir aile eğitimci olarak 

yetiĢtirmek için emeğini hiç esirgemediği ve en içten bir Ģekilde desteklediği için 

kendisine minnettarım. Öğrenciliğimde çok sevdiğim ve akademik yolculukta örnek 

aldığım hocamın tez danıĢmanım olmasından ve bu araĢtırmayı birlikte yürüterek 

bitirmiĢ olmaktan ayrıca mutluluk duymaktayım.  

Geçerlik güvenirlik çalıĢmalarıyla araĢtırmaya katılan, fakat daha da ötesinde yol 

gösteren ve her aĢamada beni destekleyen değerli hocam Prof. Dr. Yıldız UZUNER’e, 

bana ayırdığı zaman ve emeği için çok teĢekkür ederim. ĠÇEM aile eğitimi programına 

devam eden araĢtırma katılımcılarının bu araĢtırmaya katılmasına ve okul 

olanaklarından yararlanmama izin veren hocam ve ĠÇEM müdürü Prof. Dr. Ümit 

GĠRGĠN’e teĢekkürlerimi sunarım. AraĢtırmama katılmayı kabul ederek iĢimi 

kolaylaĢtıran araĢtırma katılımcılarına ayrıca teĢekkür ederim.  

Anadolu Üniversitesi ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 

akademik yolculuğa birlikte baĢladığım 35. madde arkadaĢlarıma da teĢekkürlerimi 

sunarım. 

Beni yetiĢtiren, bugünlere getiren anneme ve babama çok teĢekkür ederim. Her 

konuda olduğu gibi bu konuda da sevgisini ve desteğini esirgemeyen ve bu süreci daha 

rahat atlatmamı sağlayan sevgili eĢime gösterdiği özveri için çok çok teĢekkür ederim.  

Emel ERTÜRK MUSTUL 

EskiĢehir, 2015 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

DİL 

Dil, toplum ve kültür tarafından desteklenen ve bireyin kendisini ifade etmesi için 

öğrenilmesi gereken bir sistemdir (Bloom, 1993).  Dil, insanların düĢüncesini belirtmek 

ve birbirleriyle iletiĢim kurmak için çeĢitli Ģekillerde kullandığı, uzlaĢılmıĢ 

sembollerden oluĢan karmaĢık ve dinamik bir sistemdir (Oyer, Crowe ve Haas, 1987). 

Bu karmaĢık ve dinamik sistem içinde dilin kendine özgü kuralları ve bu kurallar 

çerçevesinde geliĢen bir sistemi vardır (Kol, 2011). Dil geliĢimi konusunda farklı 

kuramcılar değiĢik görüĢler öne sürmüĢlerdir (Bloom, 1993; Bruner, 1990; Chomsky, 

1986; Vygotsky, 1998; Whorf, 1956). Farklı bilgi ve görüĢlerin birbirinden 

beslenmesiyle veya karĢıt görüĢlerin ortaya çıkmasıyla dil edinimi süreci hakkında bir 

bilgi birikimi meydana gelmiĢtir. Bu birikim dil edinim sürecinin daha iyi anlaĢılmasını 

sağlayan ve zamanla daha açık hale gelen bilgiler sunmaktadır. Bruner‟in sosyal 

etkileĢim kuramında, Vygotsky‟nin sosyo-kültürel tarihsel geliĢim kuramında dil 

üzerine yaptıkları açıklamalarda ortak bir noktaya değindikleri görülmüĢtür. Bruner ve 

Vygotsky dil ve konuĢma üzerine düĢüncelerini açıklarken dilin ortaya çıktığı sosyal 

bağlama ve bu sosyal bağlamın çocuğun diline sağladığı katkılara vurgu yapmıĢlardır. 

Gallaway ve Young (2003) küçük çocukluktan yetiĢkinliğe giden yolun biliĢsel ve 

sosyal geliĢimden temel aldığını, bunun da sadece baĢkalarıyla ve çevreyle etkileĢim 

sonucu gerçekleĢeceğini, bu geliĢim içinde özellikle dilin etkileĢimle geliĢtiğini 

belirterek bu düĢünceyi beslemiĢlerdir.  

 Bruner (1990), sosyal etkileĢim kuramıyla insanın doğasını, çevreyi ve 

biyolojiyi dikkate alarak insanın biyolojik varlığının onun hareketlerini ve 

deneyimlerini direk olarak etkilemediğini ve Ģekillendirmediğini iddia etmektedir. 

Ġnsanın biyolojisinin değil kültürün insan hayatını ve insan beynini etkilediğini ve 

Ģekillendirdiğini ve yine kültürün amaçlı davranıĢlara anlam yüklediğini öne 

sürmektedir. Bu anlam yükleme iĢinin kültürün içinde var olan sembolik sistemle yani 

dille yapılabildiğini savunmaktadır. Chomsky ise, çocuklarda doğuĢtan gelen “Dil 

Edinim Düzeneği (Language Acquisition Device)” nin olduğunu ve bu araç sayesinde 

dili edindiklerini savunmaktadır (Chomsky, 1986). Bruner, dil ediniminin Chomsky‟nin 
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bu savının daha ötesinde olduğunu, dil ediniminin ebeveynler tarafından destek 

gerektirdiğini savunmaktadır. Chomsky‟nin biyoprogramını tamamıyla reddetmemekle 

birlikte bir biyoprogram varsa onun tetiklenmesinin sadece uygun modellerin var 

olmasına bağlı olduğunu vurgulamaktadır (Bruner, 1990). Bruner dili biliĢsel geliĢimin 

anahtarı olarak görür ve ona göre biliĢsel geliĢimin oluĢması için sistemli bir öğretici-

öğrenici etkileĢiminin olması gereklidir (Senemoğlu, 2002). Buna göre, bilgiyi 

öğrenmek için sadece bir kültürün içine doğmanın ve o kültüre mensup olmanın tek 

baĢına yeterli olmadığı, dahası, çocuğun bilgiyi öğrenmesinde anne, baba, kardeĢler, 

öğretmen ve çevresindeki diğer insanlarla kuracağı etkileĢimin ön koĢul oluĢturduğu 

belirtilmektedir. Çocuğun aktif olduğu sosyal ortam içinde çevresindeki insanlarla 

etkileĢim kurarak öğrendiği ve bu öğrenmelerin yaĢam boyu devam ettiği 

vurgulanmaktadır (Bruner, 1990).  

Vygotsky (1998) ortaya koyduğu sosyo-kültürel tarihsel geliĢim kuramıyla, 

sosyal çevrenin öğrenme süreci üzerinde etkisini araĢtırmıĢ ve kültürün bilginin 

yapılandırılmasında temel belirleyici unsur olduğunu savunmuĢtur. Vygotsky‟e göre 

zihinsel geliĢimde en önemli unsur sosyo-kültürel çevredir. Farklı sosyal ortamlar farklı 

geliĢim biçimleri yaratır. Zihinsel süreçler olan dil ve düĢünce sosyal etkileĢim 

sayesinde geliĢir ve tüm bu geliĢmeler içinde yaĢanılan kültürün ürünüdür. Vygotsky, 

bu çerçeve bağlamında çocukların ebeveynleri, akranları, öğretmeni ve diğer 

yetiĢkinlerle etkileĢimleri sonucunda öğrenmenin gerçekleĢtiğini savunmuĢtur. Ayrıca 

Vygotsky (1998), baĢkalarıyla etkileĢimin kültürel mercek aracılığıyla gerçekleĢtiğini, 

kuralların, becerilerin ve yeteneklerin kültür tarafından biçimlendirildiğini belirtmiĢtir. 

Vygotsky, kültürün ve sosyal çevrenin öğrenme üzerine etkisinin yanı sıra dilin 

düĢünme geliĢimine, nedenselliğe, okuma ve yazma üzerinde etkisi olduğunu da 

vurgular (Ertem, 2013). Vygotsky dil öğreniminin sosyal ortamdan ayrı 

düĢünülemeyeceğini, çocuğun ancak çevresindeki diğer yetiĢkinlerle kuracağı 

etkileĢimler sayesinde öğrendiğini vurgulamıĢtır. Öyleyse, dilin hem biliĢsel geliĢime 

etkisi olan bir faktör olduğu hem de içinde yaĢanılan kültürden beslenen biliĢsel 

geliĢimin ürünü olduğu sonucuna varılabilmektedir. 

Dil çalıĢmalarına önemli katkılar sağlayan Bruner ve Vygotsky‟nin kuramları dil 

edinimi açısından değerlendirildiğinde özetle Ģu sonuca varılabilmektedir. Bruner,  

biliĢsel geliĢim kültürün içinde gerçekleĢir ve dil biliĢsel geliĢimin anahtarıdır 
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düĢüncesini vurgularken, Vygotsky dilin kültürden beslendiğini ve biliĢsel geliĢimin 

ürünü olduğu düĢüncesini vurgulamaktadır. Bu noktadan hareketle Vygotsky‟nin teorisi 

ile Bruner‟in teorisinin birbiriyle örtüĢtüğü ve her ikisinin de sosyal etkileĢimin dil 

üzerindeki etkisini vurguladığı söylenebilmektedir. 

Dil edinimi konusundaki bu bilgiler ve görüĢler çocukların anadillerini nasıl, ne 

zaman, hangi bağlamda öğrendikleri ve bu sürecin hangi etkenlerden etkilendiği 

konusunda dil araĢtırmalarına rehber olmaktadır. 

 

Dil Edinimi 

Günümüzde,  anne-baba adaylarının ve diğer bireylerin bebek daha anne karnındayken 

onunla konuĢmaya baĢladıkları görülebilmektedir. Bu bağlamda,  sohbetin anne 

karnındayken baĢladığını ifade etmek çok yanlıĢ olmayacaktır (Uzuner, 2003b). 

Bebeklerin bu konuĢmalardan ne kadar öğrendikleri henüz bilinmese de, bebeklerin 

konuĢmayı deneyimledikleri düĢünülmektedir. Bu konuĢmalar sayesinde, bebeklerin 

insan konuĢmalarına, konuĢma seslerine ve ritmine alıĢık hale geldikleri ifade edilmiĢtir 

(McLean ve McLean, 1999). Mehler, Betoncini, Barrière ve Jassik-Gerschenfeld (1978) 

yaptıkları çalıĢmada anneler ses tonunu etkili kullandıklarında altı haftalıkken 

bebeklerin konuĢmayı fark ettiklerini bulmuĢlardır. DeCasper ve Fifer (1980) yaptıkları 

araĢtırmada yeni doğmuĢ bebeklerin beslenme sırasında annelerinin çıkardığı seslere 

benzer sesler çıkardıklarını, böylece bu sesleri nasıl üreteceklerini öğrendiklerini ortaya 

koyarak bu bulguyu desteklemiĢlerdir. Yine aynı araĢtırmacılar bebeklerin annelerinin 

seslerini diğer seslerden ayırt ettiklerini ortaya koymuĢlardır. Öyleyse bebekle 

konuĢmanın doğumdan önce baĢladığını ve doğumdan sonra annenin bebeğiyle yüz 

yüze etkileĢim kurma imkânı yakaladığı anda doğal bir Ģekilde artıĢ gösterdiğini 

söylemek mümkündür (McLean ve McLean, 1999). Doğumdan sonra anneyle birlikte 

baba, kardeĢler, akrabalar ve birçok yetiĢkin bebekle konuĢurlar. Bu konuĢmalar 

sırasında, yetiĢkinler sosyal varlık olmanın gereğiyle bebekle tek taraflı konuĢuyor 

olmalarına rağmen çift taraflı konuĢtuklarını hissederler ve bebekle iletiĢim kurarken 

bebeklerin anladığını varsayarak konuĢurlar. Bu sayede, bebeğin etrafındaki yetiĢkinler 

bebek henüz konuĢmaya baĢlamadan önce onu iletiĢim kuran kiĢi (communicator) 

haline getirirler (Bates, 1976; McLean ve McLean, 1999). Günlük etkileĢimler süresince 

bebeğin erken dönem iletiĢim deneyimleri kazanmasını sağlayan yetiĢkinler, bunu 
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bebeğin hareketlerini, bakıĢlarını, duygusal durumlarını izleyerek ve bu hareketlere ve 

durumlara iletiĢimsel anlam yükleyerek baĢarırlar. Yükledikleri iletiĢimsel anlama göre 

de bebeklerin davranıĢlarına yanıt verirler (McLean ve McLean, 1999). 

Bebeklerin doğumla baĢlayan görsel odaklanma/bakıĢ (visually fixate), objeleri 

ve insanları takip etme ve hareketlerini yetiĢkinlerin konuĢmalarıyla uyumlu hale 

getirme becerileri geliĢim için önemli bir adım olarak görülmektedir (Filipi, 2009). 

Bebeklerdeki görsel odaklanma yeteneği bizlere bebeklerin neyle ilgilendikleri bilgisini 

vermektedir. Örneğin, bebeğin gözlerini annesine sabitlemesi onunla ilgilendiğini ya da 

bir topa sabitlemesi topla ilgilendiğini göstermektedir. Görsel odaklanma becerisiyle 

ilgilenen dil geliĢimciler bu beceriyi bebeğin geliĢiminde önemli bir adım olarak 

görmekte ve amaçlı iletiĢimsel davranıĢın ilk adımı olarak nitelendirmektedirler (Bates, 

1976; Filipi, 2009). Bebek fiziksel olarak geliĢme gösterdikçe annenin tepkilerine karĢı 

duyarlılığını arttırmaktadır. Bu geliĢmeye paralel olarak annenin davranıĢları da geliĢme 

göstererek artmakta ve böylece anne-bebek etkileĢiminin artıĢı sağlanmaktadır (Filipi, 

2009). D‟odorico, Casibba ve Salerni‟nin (1997) anne-bebek çiftiyle ilgili bir 

çalıĢmalarında, dördüncü aydan yirminci aya kadar bakıĢlarda ve sesletimde diğer 

dönemlere göre farklılıklar saptanmıĢtır. On ay civarında, bakıĢlarla ve sesli hareketlerle 

karakterize olmuĢ bir Ģekilde bebeklerin sosyal iletiĢime geçtikleri görülmüĢtür.  Ayrıca 

bakıĢların, sıra alma organizasyonunun kapsamında olduğu düĢünülmekte, sıra almanın 

habercisi ve sıra almaya ilk adım olarak da değerlendirilmektedir (Filipi, 2009). 

Bebeklerin iletiĢim davranıĢlarının ilk hareketi olarak nitelendirilen bakıĢları, 

jest ve mimiklerin takip ettiği belirtilmektedir (Filipi, 2009). 1970‟li yıllarda Bates ve 

arkadaĢları yaptıkları araĢtırmalarda bebeklerdeki jest ve mimik becerisiyle dil geliĢimi 

arasında iliĢki olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Carpenter, Mastergeorge ve 

Coggins (1983) yaptıkları araĢtırmada bebeklerin jest ve mimiklerini kullanmalarının 

sözel davranıĢlarla iliĢkili olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bates (1976) bebekliğin erken 

döneminde ortaya çıkan bakıĢ, jest ve mimik becerilerinin 9 ile 10 ay civarında bebeğin 

iletiĢimsel eylemleri haline geldiğini belirtmektedir.  Ona göre, bu dönemdeki bakıĢ, 

jest ve mimik becerileri bebekte amaçlı iletiĢim davranıĢı oluĢturmakta ve bu 

davranıĢlar iletiĢim içinde sosyal bir araç görevi görmektedir.  
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Amaçlı iletiĢim davranıĢının (signalling of intention) geliĢimi erken dönemde 

iletiĢim becerilerinin geliĢimi için önemli görülmektedir (Bates, 1976; Bloom, 1993; 

Cole, 1992; Filipi, 2009; McLean ve McLean, 1999). Amaçlı iletiĢim davranıĢı, bir fikri 

veya düĢünceyi iletme isteği olarak tanımlanmaktadır (Cole, 1992). 

Hayatın ilk beĢ ayında bebeklerin davranıĢları genellikle yakalama, bırakma gibi 

refleksif davranıĢlardır. Bebeklerin bu davranıĢlarının gerçek bir iletiĢim amacı 

olmadığı kabul edilmektedir. Ancak yetiĢkinler bebeklerin bu refleksif davranıĢlarını 

gerçek iletiĢimsel davranıĢlarmıĢ gibi görmekte ve bu davranıĢlara sürekli tepki 

vermektedirler. Bebek üç aylık oluncaya kadar onun öksürme, hapĢırma, ağlama gibi 

hareketlerini yetiĢkinler gerçek katılımlar gibi kabul ederler (Cole, 1992, Tüfekçioğlu, 

2003).  

9 ay civarında bebeklerde amaçlı iletiĢim davranıĢları ortaya çıkar. Örneğin, 

çocuk bir oyuncağa eriĢiyorsa bu onun amacını gösterir, onu alma isteğini yansıtır, ya 

da ona sahip olması veya olmaması durumundaki hislerini yansıtır ve kesinlikle bir Ģey 

yapmanın planını temsil eder (Bates, 1976; Bloom, 1993). Bebeğin yaptığı bu 

davranıĢın iletiĢimsel geliĢim için büyük bir aĢama olduğu araĢtırmacılar tarafından 

ifade edilmiĢtir (Bates, 1976; Carpenter vd., 1983). Dokuzuncu aya kadar bebekler 

amaçlı iletiĢim davranıĢı gösterdiklerinin farkında olmazlar, fakat yetiĢkinler bunları 

gerçek iletiĢim davranıĢı gibi cevapladıkları için, çocuk zamanla belli amaçları ifade 

etmeye baĢlar, böylece kendi amaçlı iletiĢim davranıĢını ve bu davranıĢının baĢkaları 

üzerindeki etkisini fark etmeye baĢlar (Bates, 1976; Filipi, 2009; McLean ve McLean, 

1999). YetiĢkinler bebeklerin amaçlı iletiĢim davranıĢını cevaplama yoluyla destek 

sağlayarak sohbetin yapısını oluĢtururlar. Bu da dilin bir sonraki basamağının 

edinilmesini yani bebeğin etkileĢimlerindeki eylemleri sadece jest ve mimikler ve 

sesletimlerden (vocalization) değil aynı zamanda kelimelerden oluĢmasını sağlayacaktır 

(Bruner, 1983). 
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ANNE-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ VE DİL EDİNİMİ 

YetiĢkinlerin konuĢma özelliklerinden ilk defa Brown ve Bellugi tarafından 1964‟te 

bahsedilmiĢtir. Bu konuya farkındalığın olmasına rağmen, dil öğrenen çocuklara 

sunulan yetiĢkinin konuĢma özelliklerine dair bilgi birikimi 1970‟lerin ortasına kadar 

oldukça yavaĢ geliĢmiĢtir. 1970‟li ve 1980‟li yıllarda da tam tersi biçimde etkileĢimle 

ilgili çalıĢmalar büyük oranda artmıĢtır (Snow, 1994). Yapılan bu çalıĢmalardan bazıları 

basılı yayın bazıları da dil ile ilgili bilimsel toplantı ve konferanslarda sunulmuĢtur. 

Bunlardan bazıları özellikle çocuğa yöneltilmiĢ yetiĢkin konuĢmasına odaklanmıĢ kitap 

bölümlerinde yayınlanmıĢtır. Sonraki yıllarda sosyal etkileĢimin dil edinimiyle 

iliĢkilendirilmesiyle, anne-çocuk etkileĢiminin dil geliĢimi üzerindeki etkisine dikkat 

çekilmiĢtir. Bu çalıĢmalara dayanarak rutinler, günlük oyunlar ve aktivitelerdeki anne 

ile çocuk arasındaki etkileĢim esnasında dil geliĢiminin gerçekleĢtiği konusunda fikirler 

öne sürmüĢlerdir (Bloom, 1993; Bruner, 1983; Cole, 1992; Filipi, 2009; McLean ve 

McLean, 1999; Laakso, Helasvuo ve Savinainen-Makkonen, 2010; Paavola, Kunnari ve 

Moilanen, 2005; Snow, 1994). 

Yapılan bu tür çalıĢmalarda çocuğun kendi dilini, baĢkalarıyla olan sohbetleri 

yoluyla öğrendiği vurgulanmaktadır. Çocuklar yaĢamlarının ilk günlerinde içinde 

yaĢadıkları toplumun bir üyesi ve yetiĢkin olma yolunda keĢfetmenin ve öğrenmenin 

yolculuğuna baĢlarlar. Bu yolculuğun çocuğun doğduğu evde, evin sahip olduğu 

kültürel bağlamda çocukluk yıllarıyla devam ettiği ve okul yıllarıyla süre gittiği 

düĢünülmektedir. Dolayısıyla çocuğun erken öğrenmelerinin ev ve aile bağlamı içinde 

gerçekleĢtiği vurgulanmaktadır (Gallaway ve Young, 2003). 

Bruner ve Vygotsky‟nin teorilerinden temel alan, sonraki yıllarda Bates, Cole ve 

Gallaway‟in çalıĢmalarıyla beslenen sosyal etkileĢim ve dil edinimi arasındaki iliĢki, 

anne-çocuk etkileĢiminin dil becerilerinin geliĢmesi üzerindeki etkisinin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamıĢtır. Bunların yanı sıra anne-çocuk etkileĢim özellikleriyle ilgili 

alan yazın erken müdahale programlarına da temel oluĢturmuĢtur. Bu programlarda dil 

edinim çalıĢmalarına paralel biçimde anne-çocuk etkileĢiminin özellikleri göz önüne 

alınarak çeĢitli düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Özellikle aileyi merkeze alan erken 

müdahale programlarında anne ile çocuk arasındaki etkileĢimin kalitesine odaklanıldığı 

görülmektedir (Mahoney ve Wheeden, 1997). 
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Yenidoğan bebeklerin insan etkileĢimlerine uyumlu ve biyolojik olarak 

geliĢmeye hazır becerilerle dünyaya geldikleri, bebeklerin sahip oldukları davranıĢ 

repertuarıyla annenin davranıĢlarını etkilerken aynı zamanda annelerin de yenidoğan 

bebeklerin ihtiyaçlarını karĢılamaya duyarlı ve halihazır durumda oldukları 

düĢünülmektedir (Filipi, 2009; Trevarthen ve Aitken, 2001) Bebeklerin kullandıkları 

bakıĢları, jestleri, mimikleri ve anlamsız seslerini annelerin konuĢmalarında bazı 

düzenlemeler yaparak cevaplamasıyla etkileĢimin temelleri atılmaktadır. Sosyo-

pragmatik görüĢ, bu etkileĢim içinde çocuğu iletiĢim becerilerini her geçen gün daha iyi 

öğrenen aktif bir katılımcı olarak kabul etmektedir (Bates, 1976; Paavola vd., 2005). 

 EtkileĢim, anne ve çocuğun birbirlerinin ipuçlarını karĢılıklı anlaması ve cevap 

vermesi meselesidir. Normal geliĢen çocukların davranıĢları anneleri tarafından 

anlaĢılan ve cevaplandırılan sinyaller ve ipuçlarıdır, anne davranıĢları da çocuklar 

tarafından anlaĢılan sinyallerdir. Hayatın erken yaĢlarıyla iliĢkili olan bu hareketler 

sonucunda çocuğun sosyal-duygusal, biliĢsel ve dil geliĢimi için kritik olan duygusal 

bağ oluĢur (Bromwich, 1981‟den akt. Cole, 1992). 

Anne-çocuk arasındaki etkileĢim genel olarak çocuktan gelen sinyale annenin 

sırasını alarak cevap vermesiyle ve bebeğin yaptığı hareketleri konuĢarak onlara anlam 

yüklemesiyle gerçekleĢtiği için etkileĢim ağırlıklı olarak annenin sohbeti oluĢturma 

becerisine bağlıdır (Ainsworth, 1969; Kaye ve Charney, 1980). Sosyal ortamlarda 

çocuğun iletiĢimsel amacı ve olayları anlayabilmesi için annenin bağlama uygun 

katkılar yapması ve bunu karĢılıklı etkileĢimler halinde oluĢturması gerekmektedir. 

Çünkü çocuklar annelerinin onlara göre düzenledikleri konuĢmalarına maruz 

kaldıklarında iletiĢime doğal olarak motive olmaktadırlar (Clark, 2007; Cole, 1992) .   

Çocuk ve anne etkileĢim kurdukları sırada çocuk yeni yaĢantılar geçirir. 

Çocuğun bu yaĢantılar sayesinde edindiği erken dönem tecrübeleri hem iletiĢim 

becerilerinin geliĢmesini hem de iletiĢimin karmaĢık örüntülerini öğrenmesini 

sağlamaktadır (Filipi, 2009). 

Erken bebeklik dönemindeki söz öncesi öğrenmelerin sonradan geliĢen sözel 

öğrenmelerle yakından iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir (Bates, 1976). Söz öncesi 

öğrenmeler ve ardından geliĢen sözel öğrenmeler semantik temellerden ziyade iletiĢim 

temelleri ve sosyal iliĢkilerin kurulması ile ilgilidir (Kaye ve Charney, 1980). Bu 

sebeple annenin özellikle söz öncesi dönemde çocuğa zengin ve anlamlı dil yaĢantılarını 
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etkileĢimci bir iletiĢimsel davranıĢla sunması gerektiği konusunda hem fikir olunmuĢtur 

(Bruner, 1990; Clark, 2007; Cole, 1992; Filipi, 2009; McLean & McLean, 1999). 

Sadece dil geliĢiminde değil çocuğun tüm geliĢim alanları için de anne-çocuk 

etkileĢiminin önemi ön plana çıkmıĢtır (Cole, 1992). 

Anne-çocuk etkileĢimini savunan kuramcılar dil öğrenmede çocukların aktif 

olduğunu fakat yetiĢkinler tarafından desteklenmeleri ve yetiĢkinlerle kuracakları 

etkileĢim sayesinde dili öğrenebileceklerini savunurlar (Bruner, 1990; Bloom, 1993; 

Vygotsky, 1998). Anne-çocuk etkileĢimi üzerine yapılan araĢtırmalarda yetiĢkinlerin 

doğal davranıĢlarının olması ve bu davranıĢların çocukların iletiĢim ve dil becerilerini 

desteklediğinin görülmesi (Gallaway ve Young, 2003; Foulkes, Docherty ve Watt, 

2005; Laakso vd., 2010; Meadows, Elias ve Bain, 2000;  Paavola vd., 2005; Singhal ve 

Sinha, 2012) kuramcıların bu savıyla paralellik göstermiĢtir. Bu bilgi birikimi 

sonucunda,  çocukları iletiĢim kurmak için motive eden, iletiĢim becerilerinin 

geliĢmesini sağlayan ve bu becerileri hızlandırdığı düĢünülen belli baĢlı yetiĢkin 

davranıĢlarının olduğu ortaya çıkmıĢtır. Anne-çocuk etkileĢimini etkileyen baĢlıca 

yetiĢkin davranıĢlarını Ģu maddeler altında inceleyebiliriz: 

1. YetiĢkin tarafından çocuğa yöneltilen dil 

2. EtkileĢimi oluĢturan yetiĢkin davranıĢları 

 

Yetişkin Tarafından Çocuğa Yöneltilen Dilin Özellikleri 

Çocuğa Yöneltilen Dil  

1960‟ların sonundan ve 1970‟lerin baĢından itibaren çocuğa yöneltilmiĢ dil ile 

yetiĢkinlere yöneltilen dil arasındaki farklılık açık biçimde ifade edilmeye baĢlanmıĢtır 

(Snow, 1994). YetiĢkinlerin 0-3 yaĢ aralığındaki çocuklarla iletiĢim kurarken doğal bir 

Ģekilde konuĢtukları halde çocuğun dil düzeyine uygun konuĢma davranıĢı gösterdikleri 

konusunda uzlaĢılmıĢtır (Ferguson, 1964; Kaye ve Charney, 1980). Annenin bebeğiyle 

konuĢurken dilin anlam, söz dizimi, kullanım ve sesbilgisel boyutlarında değiĢiklikler 

yapmasına, abartılı vurguyla, yüksek perdede seslerle, sözcükleri belirgin olarak 

söyleyerek ve yavaĢlatılmıĢ bir tonla konuĢmasına “Çocuğa Yöneltilen Dil” veya 

“Annece” denilmektedir  (Uzuner, 2003a). Çocuğa yöneltilen dilin sadece anneler 

tarafından değil,  bebeklerin ve küçük çocukların çevresinde bulunan yetiĢkinler 
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tarafından doğal biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple bu davranıĢlardan 

yetiĢkin davranıĢları olarak bahsedilmektedir. 

Pine (1994), 1970‟li yıllarda yapılan araĢtırmalardan yola çıkarak, çocuğa 

yöneltilen dilin özelliklerini sıralamıĢtır. Çocuğa yöneltilen dilin doğru ve kısa kurulan, 

daha az karmaĢık yapılar ve daha az yan cümle içeren cümlelerden oluĢtuğunu 

belirtmiĢtir. Daha çok alçalan yükselen, daha az vurgulu ses özellikleri taĢıdığını ve 

abartılmıĢ tonlama kullanıldığını ifade etmiĢtir. Bu konuĢmaların yetiĢkinlerle yapılan 

konuĢmalara nazaran daha yavaĢ tempolu olması ve bolca tekrarların olmasına dikkat 

çekmiĢtir. Tüm bu özelliklerin çocuğun etkileĢim içinde yer almasını sağlayan söyleĢiye 

özgü özellikleri barındırdığını ve çocuğun katılımlarına katkıda bulunarak bir üst 

seviyeye geçirme özelliğinde olduğuna vurgu yapmıĢtır. 

 

Çocuğa Yöneltilen Dilin İçeriği 

0-3 ay arası çocukla konuĢurken yetiĢkinlerin genellikle bebeğin duyguları ve 

deneyimleri hakkında konuĢtuğu görülmektedir. Bebeğin gülmesi, ağlaması, kızması, 

uykulu, aç olması, altının değiĢtirilmesi, mama yedirilmesi vb. duygular ve deneyimler 

üzerinden konuĢmalar gerçekleĢir (Snow, 1977). Bu konuĢmalarda cümleler kısa, basit 

(Hess ve Shipman, 1965) ve çoğunlukla tek kelimeyle gerçekleĢir. Anne 

konuĢmalarının konusu üç ay civarında farklılaĢmaya baĢlar ve yedi ay civarında 

bebeğin deneyimleri ve çevresindeki nesnelerle ilgili olmaya baĢlar. Yedinci aydan 

sonra anne nesneler, insanlar ve eylemler hakkında konuĢmaya baĢlar (Newport, 

Gleitman ve Gleitman, 1977; Snow, 1977). Bir yaĢ civarında ise bir yaĢ çocuğunun 

dünyasında olan nesneler, kiĢiler ve olayları anlatan konulardan konuĢulur. Çocuğun 

yaĢı büyüdükçe deneyimleri, duyguları, çevresinde olan insanlar ve olaylar değiĢtikçe 

konuĢmaların içeriği değiĢir (Ferguson, 1964).  

 

Çocuğa Yöneltilen Dilin Ses Özellikleri 

YetiĢkinlerin kendi aralarındaki konuĢmalarıyla çocuğa yöneltilen dil 

karĢılaĢtırıldığında, bu dilde daha yüksek ses perdesi, daha fazla çeĢitlendirilmiĢ 

tonlama biçimleri, daha yavaĢ, daha çok ritmik cümleler ve sözcükler arası daha çok 

duraklamalar olduğu görülmüĢtür (Cole, 1992). 
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Bebeklerin yaĢamın ilk günlerinden itibaren yetiĢkinlerin konuĢmasında var olan 

sesbirimsel uyaranları algıladıkları düĢünülmektedir. Aynı zamanda, bebeklerin 

annelerini görmeden de seslerini fark ettikleri, konuĢmanın tonlamasında değiĢiklik 

olduğunda buna duyarlı oldukları ve annelerinin seslerini baĢkalarının sesinden ayırt 

edebildikleri belirtilmiĢtir (Mehler vd., 1978).  

Annelerin konuĢmalarındaki bu değiĢiklikleri bebeğin ilgisini çekmek, bebeği 

mutlu etmek ve ilgisini sürdürmek için yaptıkları düĢünülmektedir (Cole, 1992). 

Böylece çocuk sosyal, etkileĢimsel bir faaliyet olan konuĢma sürecinin içine  dahil 

olmaktadır (Foulkes vd., 2005). Ayrıca bu konuĢmalar sırasında annenin yaptığı 

duraklamaların çocuğun sıra alma davranıĢının geliĢmesinde önemli bir role sahip 

olduğu (Cole, 1992) ve bu dildeki ses özelliklerinin çocuklarda sesbilgisel yapıların 

oluĢmasına katkı sağladığı düĢünülmektedir (Kuhl, 1994‟den akt. Foulkes vd., 2005). 

 

Çocuğa Yöneltilen Dilin Anlam ve Söz Dizim Özelikleri 

YetiĢkin konuĢmalarıyla anne çocuk konuĢmalarını karĢılaĢtırdığımızda, anne çocuk 

konuĢmaları daha kısa cümlelerle gerçekleĢmekte, dolayısıyla anlam ve söz dizimi 

bakımından daha sade olduğu belirtilmektedir. Bebeğin doğumundan üç yaĢına kadar 

olan dönemde çocuğa yöneltilen dilin anlam ve söz diziminde değiĢiklikler meydana 

gelmektedir (Cole, 1992). Çocuk 18-24 aylık olduğunda annelerin çocuğa yönelttiği 

dilin söz dizimine bakıldığında ortalama sözce uzunluğunda artıĢ görüldüğü ve 

semantik iliĢkinin ise değiĢmediği belirtilmektedir (Cole, 1992). Buradan, annelerin 

çocuklarına yönelttikleri dilde çocuğun geliĢme ve dil düzeyine göre dil bilgisel 

yapılarda değiĢiklik yaptıkları anlaĢılmaktadır. 

        Ayrıca çocuğa yöneltilen dilde cümleler sınırlı sözcük dağarcığıyla oluĢturulsa 

bile, çocuğun ana diline özgü söz dizimine uygunluk gösterdiği belirtilmiĢtir (Uzuner, 

2003b). 

 

Çocuğa Yöneltilen Dilde Tekrarlar 

Tekrarların, annenin kendi ifadelerini tekrar etmesi (Broen, 1972) ve çocukla anne 

arasındaki etkileĢimli rutinlerde geçen ifadelerin tekrar edilmesi olarak iki Ģekilde 

olduğu belirtilmektedir (Cole, 1992). 
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Anne çocuk etkileĢiminde yetiĢkinler arası etkileĢimde görülenden daha fazla 

sözcük tekrarı yapılmaktadır. Bu tekrarlar bebeğin yaĢamının ilk ayında daha çok 

yapılır. Ġzleyen iki yıl içinde de yavaĢ yavaĢ bu tekrarlar azalmaya baĢlar ve yetiĢkinler 

arasındaki tekrarların olduğu Ģekle yaklaĢmaya baĢlar (Cole, 1992).  

Çocuğun dil kullanımının sağlanması ve desteklenmesi için günlük yaĢamda 

ortaya çıkan rutinlerin önemli olduğu belirtilmektedir (Bloom, 1993; Brown ve Nott, 

2005; Clark, 2007; Dunst, 2002). Bu alanda yapılan araĢtırmalar çocukların geliĢiminde 

rutinlerin önemini desteklemektedir. Rutinlere örnek olarak, uykuya hazırlık, banyo 

yapma, yemek saatleri, çocuk Ģarkıları, Ģiirleri veya kitap okuma zamanları 

gösterilebilir. Bu rutinler sayesinde anne anlamlı dil verme fırsatı bulabilir. Çocuk için 

de sıradaki ifadeyi tahmin etmek kolaylaĢmıĢ olacağından dili kullanmasına fırsat 

yaratılmıĢ olacaktır. Birkaç tekrardan sonra yapılandırılmıĢ rutinlerde bu devam 

ettirilerek çocuğun dili nasıl kullanacağını keĢfetmesi sağlanacaktır. Her gün 

tekrarlanan rutinler ve olaylar bağlamında kullanılan dil çocuğun dil geliĢimine katkıda 

bulunmaktadır (Cole, 1992; Clark, 2007). 

Annelerin yavaĢ ve tekrarlı dil kullanması çocukların konuĢma içinde sözcükleri 

nesnelerle veya olaylarla eĢlemesine yardımcı olduğu, bunun da uzun vadede dil 

edinimi için destek oluĢturduğu düĢünülmektedir (Foulkes vd., 2005). 

 

Çocuğa Yöneltilen Dilde Duyarlılık (Maternal Sensitivity) 

Ainsworth (1969), duyarlılığı, bebekten gelen sinyalleri ve iletiĢimsel eylemleri annenin 

algılamasıyla anında ve doğru biçimde yorumlama becerisi olarak betimlemektedir. 

Ainsworth (1969), anne duyarlılığının,  bebekten gelen sinyali fark etmesi, bu sinyalleri 

doğru biçimde yorumlaması, doğru biçimde sinyali cevaplandırması ve anında olması 

Ģeklinde dört özelliği olduğunu açıklamıĢtır. Annede duyarlılık davranıĢı bazı 

kaynaklarda yanıtlayıcılık kavramıyla da karĢımıza çıkmaktadır (Cole, 1992; Cole ve 

Flexer, 2007; Paavola, Kemppinen, Kumpulainen, Moilanen ve Ebeling, 2006). 

YetiĢkin ile çocuk etkileĢimde bulunurken yetiĢkin devamlı olarak çocuğunun 

davranıĢlarına cevap vermeye eğilimli olmaktadır. Anneler çocuklarının ilk aylardaki 

birçok davranıĢlarını iletiĢim kurmaya amaçlı olduğuna yorumlamaktadırlar. Annelerin 

doğumdan ilk üç aya kadar bebeklerinin çıkardıkları seslerini (hapĢırma, gülme, 

geğirme, öksürme vb.) sanki iletiĢim kurma amaçlıymıĢ gibi değerlendirip 
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cevapladıkları bilinmektedir. Bebek 7 aylık olduğunda da anne bebeğin sesletimlerine 

ve hareketlerine cevap vermeye baĢlar (Cole, 1992; Cole ve Flexer, 2007; Meadows vd., 

2000).  

Yüksek derecede duyarlı davranıĢ gösteren annelerin çocuklarıyla güvenli bağ 

geliĢtirdikleri ayrıca çocuklarına karĢı daha iĢbirlikçi ve reddetmeyen tavır içinde 

oldukları belirtilmektedir (Meins, Fernyhough, Fradley ve Tuckey, 2001). 

Üç yaĢa kadar bebeğin geliĢimi ile annenin çocuğa karĢı duyarlılığı birbirine 

paralel gider dolayısıyla çocuğun tüm hareketlerine karĢı anne çoğunlukla duyarlılık 

gösterir. AraĢtırmalar çocuğun üretimlerine karĢı annenin duyarlı davranıĢlarının 

çocuğun dil geliĢimiyle pozitif iliĢki içinde olduğunu göstermiĢtir (Cole, 1992). 

 

Etkileşimi Oluşturan Yetişkin Davranışları 

Ortak İlgi (Joint Reference) 

Erken dönem dil geliĢimi için ortak ilgi davranıĢının geliĢimi önem taĢımaktadır 

(Bakeman ve Adamson, 1984; Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Cole, 1997; Scaife ve 

Bruner, 1975; Tomasello ve Farrar, 1986). Bir bireyin bir nesne veya olay üzerine olan 

ilgisini iletiĢim eĢiyle karĢılıklı olarak koordine etme becerisine ortak ilgi denilmektedir 

(Morales vd., 2000). BaĢka bir deyiĢle ortak ilgi, iletiĢim eĢlerinin ortak bir odak veya 

konu üzerinden birbirlerine mesaj vermeleri ve almalarıdır (Cole, 1992). Ġki birey 

arasında olabildiği gibi, baĢka bireylerin katılmasıyla üç ya da daha fazla bireyle 

karĢılıklı mesaj verme ve alma yoluyla da ortak ilgi oluĢabilir. Bebeklerde ortak ilgi 

davranıĢının dil geliĢimini nasıl desteklediğinin farklı yaklaĢımlar içinde incelendiği 

belirtilmektedir. Bunlardan bir grubu, bebeklerin ortak ilgi kurma becerisindeki bireysel 

özellikleri ile dil edinimi arasındaki iliĢkinin incelenmesine odaklanmıĢtır. Bir grubu, 

ortak ilgi kurma becerisinin yaĢ olgunluğu ile iliĢkili olduğuna vurgu yaparken bir 

grubu da ortak ilgi ile biliĢsel geliĢim arasındaki iliĢkiyle ilgilenmiĢtir (Morales vd., 

2000). Bunlarla birlikte, ortak ilginin yanıtlandırılmasına iliĢkin (Responding to Joint 

Attention-RJA) bir yaklaĢım geliĢmiĢtir. Bu yaklaĢımda ortak ilgiyi yanıtlandırma 

bebeğin bakıĢı, baĢını çevirmesi, jest ve mimiklerini kullanması ya da bunları birlikte 

düzenleme becerisini göstermesi olarak betimlenmektedir (Morales vd., 2000; Scaife ve 

Bruner, 1975).  
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Tüm bu farklı yaklaĢımlar arasından en çok öne çıkanı ise etkileĢimde yetiĢkin-

çocuk çiftinin ortak ilgiyi nasıl baĢlattıkları ve devam ettirdiklerine odaklanan yaklaĢım 

olmuĢtur (Morales vd., 2000). Bu yaklaĢımda, ortak ilgi davranıĢının yetiĢkin-çocuk 

etkileĢimi üzerindeki etkisine vurgu yapılmıĢ ve ortak ilgi davranıĢı etkileĢimin en temel 

bileĢenlerinden biri olarak görülmüĢtür (Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Cole, 1992; 

Tomasello ve Carpenter, 2007; Tomasello, Carpenter ve Liszkowski, 2007; Tomesello 

ve Farrar, 1986). Bu yaklaĢım içinde bakıldığında, bazen yetiĢkinlerin bazen de 

çocukların ortak ilgiyi baĢlattığı söylenebilir. Ayrıca ortak ilgi, ortak ilginin baĢlatılması 

ve devam ettirilmesi olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢebilir. 

Daha önce de belirtildiği gibi bebekler çok küçükken bile görsel odaklanma, jest 

ve mimikler yoluyla konu baĢlatabilirler (Bates, 1976; Clark, 2007). Çünkü anneler 

bebeklerin bakıĢlarını, çıkardıkları sesleri, kullandıkları jest ve mimikleri, gülüĢleri 

izleyerek, bunlar hakkında yorum yaparlar. BaĢlangıçta bu davranıĢlarla sınırlı olan 

konular giderek bebeğin dikkatini çeken nesnelere, renklere ve hareketlere göre 

değiĢmeye baĢlar. Bebekler yaklaĢık 4-6 aylık olunca anneyle göz iliĢkisi kurarak ve 

annenin bakıĢlarını takip ederek konu baĢlıkları oluĢturabilirler (Scaife ve Bruner, 

1975). Dokuz ay civarında amaçlı iletiĢim davranıĢı olarak kabul edilen jest ve mimikler 

yoluyla (Bates, 1976; Cole, 1992), onuncu aydan itibaren jest ve mimiklere 

sesletimlerin eklenmesiyle (Carpenter vd., 1983) konu baĢlıklarının çeĢitlenebileceği ve 

ortak ilginin devam ettirilebileceği belirtilmektedir.  

Bebekliğin ilk iki yılında ortak ilgiyi baĢlatma ve devam ettirme yükünün daha 

çok annelerin üzerinde olduğu belirtilmektedir (Cole, 1992; McLean ve McLean, 1999; 

Uzuner, 2003b). Bebeğin bakıĢlarını, jest ve mimiklerini ve sesletimlerini yanıtlamaya 

hazır olan annenin yorumlarıyla geliĢen sohbet anne ve bebeğin ilgisine göre değiĢik 

konulara kayabilmektedir. Bunun yanında, anneler çocuklarının aktif birer katılımcı 

olmalarını sağlamak amacıyla çocukla ortak ilgiyi baĢlatmak ve devam ettirmek için 

çeĢitli stratejilere baĢvururlar. Anneler, çocuklarının ihtiyaçlarını yerine getirmek, bir 

Ģey öğretmek, paylaĢmak ya da sevgisini göstermek gibi çeĢitli Ģekillerde ortak ilgiyi 

baĢlatabilirler (Cole, 1992; McLean ve McLean, 1999). Ortak bir konu paylaĢıldığında, 

anne çocuğun ilgisini takip eder, çocuğunun iletiĢimsel eylemlerini yanıtlandırır 

(Ainsworth, 1969). Anne çocuğun iletiĢimsel eylemlerini anlatımlarla veya bir iĢ/bir 

oyunla geniĢletebilir. EtkileĢim sırasında çocuğun bir iĢi yapabilmesi için onu 
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destekleyebilir, bazen ondan yardım alabilir, bir iĢi sıra alarak birlikte yapabilirler. Tüm 

bunları düzenleyerek anne çocukla ortak ilgiyi devam ettirebilir (Clark, 2007; Cole, 

1992; Cole ve Flexer, 2007; Uzuner, 2003a). Çocuğun yaĢına, geliĢimine ve içinde 

bulundukları sosyal bağlama göre de konu baĢlıkları giderek çeĢitlenir ve ortak ilgi 

çeĢitli Ģekillerde devam ettirilir (Uzuner, 2003a). Bu sebeple, sohbet içinde anne ile 

çocuk arasında ortak bir konunun baĢlatılması ve devam ettirilmesi çocuklarda dilin 

kullanım boyutunun geliĢimi için önemli görülmektedir (Uzuner, 2003b).  Ayrıca ortak 

ilgi ile sözcük öğrenmenin arasındaki iliĢkiyi inceleyen Tomasello ve Farrar (1986) 

ortak ilgi süresinin erken dönem sözcük öğrenmelerini pozitif yönde etkilediğini 

belirtmektedirler.  

 

Sıra Alma (Turn-Taking) 

Sacks, Scheglaff ve Jefferson (1974) bir söyleĢinin ana öğesinin sıra alma olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. 

YetiĢkinler bebeklerin konuĢmayacaklarını bilmelerine rağmen onlarla 

konuĢurken her yorumdan ve sorudan sonra bekleme eğiliminde olurlar. Bebeklerin 

bakıĢ kalıplarını, sesletimlerini veya en ufak jest ve mimiklerini kendi konuĢmalarına 

cevap olarak kabul ederler ve konuyu devam ettirirler (McLean ve McLean, 1999). 

Böylece ortak ilginin baĢlaması ve o konu etrafında sıra alınması çocuğun dil geliĢimi 

için çerçeve hazırlamaktadır (Uzuner, 2003a). Bebekler doğumdan itibaren içinde 

bulundukları çok sayıdaki iletiĢimler sayesinde etkileĢimlerin hangi sinyallerle 

baĢladığını ve hangi sinyallerle bittiğini öğrenmektedirler. YetiĢkinler bebekler ile 

kurdukları iletiĢimlerde onlara sürekli cevap vererek ve onun tekrarlaması için 

bekleyerek, onları sıra almaya hazırlamaktadır. Çocuklar edindikleri tekrarlı iletiĢim 

deneyimleri ile sıra alma davranıĢını öğrenirler (Cole, 1992). 

YaĢamın ilk üç ayında anne ve bebeğin sohbete katılımları aynı anda ve örtüĢük 

biçimde gerçekleĢebilir (Uzuner, 2003a). Burada yetiĢkin kendi katılımını yaptıktan 

sonra bir süre ara vererek bebeğin katılımını bekler. Bebek on aylık kadar olduğunda 

etkileĢimler sırasında artık kendiliğinden sıra almaya baĢlar. Sürekli tekrarlanan 

etkileĢim deneyimleri sayesinde çocuk artık ne zaman sıra alacağını ya da nasıl sıra 

vereceğini öğrenmeye baĢlar. 3 yaĢına gelinceye kadar henüz iletiĢimlerde sıra alma 
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konusunda ustalaĢmamıĢ olan çocuk bu yaĢtan itibaren ilgisini çeken bir durum 

hakkında konu baĢlatmakta baĢarılı hale gelir (Cole, 1992; Uzuner, 2003a).  

ĠletiĢim ve dil geliĢimi,  normal geliĢim gösteren bebeklerde 0 ile 3 yaĢ arasında 

gerçekleĢtiğinden yaĢamın ilk üç yılının dil geliĢimi için kritik bir dönem olduğu 

bilinmektedir. Bu süreç bebeklerin sözcük kullanmadığı söz öncesi (prelinguistik) 

dönemle baĢlar. Bu sebeple annenin özellikle bu söz öncesi dönemde çocuğa zengin ve 

anlamlı dil yaĢantılarını etkileĢimci bir iletiĢimsel davranıĢla sunması çocuğun hem dil 

geliĢimini hem de öğrenmesini etkileyecektir. Ayrıca yetiĢkinin etkileĢim 

davranıĢlarının çocuğun geliĢimi üzerindeki etkisinin, hem kuramsal hem de uygulama 

açısından ortaya konulduğu belirtilmektedir (Diken, TopbaĢ ve Diken, 2009). 

Buraya kadar yetiĢkin davranıĢlarının çocuğun dil geliĢimi üzerindeki önemi 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak zaman zaman, yetiĢkin-çocuk etkileĢimi bağlamında 

yetiĢkin davranıĢlarının farklılaĢtığı veya doğal etkileĢimin bozulduğu görülmektedir. 

Bu sebeple, anne-çocuk etkileĢiminin özelliklerinin araĢtırılmasıyla birlikte, anne-çocuk 

etkileĢimini etkileyen faktörler de araĢtırma konusu olmuĢtur. Bu yönde yapılan 

araĢtırmalar doğrultusunda, çocuğun geliĢimsel olarak risk grubunda olması veya bir 

engelinin olması etkileĢimi bozan en önemli faktörler olarak görülmektedir (Bakkaloğlu 

ve Sucuoğlu, 2000; Cole, 1992; Mahoney ve Powell, 1988).  

Engelli bebeğin davranıĢları ve geliĢimi yaĢıtlarından farklılıklar gösterdiği için 

annenin davranıĢları da paralel olarak farklılaĢmaktadır ve dolayısıyla doğal etkileĢim 

bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir (Bakkaloğlu ve Sucuoğlu, 2000). Anne-

çocuk etkileĢimi üzerine yapılan çalıĢmalarda bu etkileĢimi hangi faktörlerin etkilediği 

ve bu faktörlerin anne-çocuk arasındaki doğal etkileĢimi nasıl bozduğu araĢtırılmıĢtır. 

Erken dönem araĢtırmalarında risk grubu (Kong ve Carta, 2011), fiziksel engelli 

(Barrera ve Vella, 1987), zihinsel engelli (Mahoney ve Powell, 1988) ve iĢitme kayıplı 

bebeklerin (Nienhuys, Cross ve Horsborough, 1984; Wedell-Monning ve Lumley, 

1980) anneleri ile etkileĢimleri incelenerek, bebekler ve annelerin etkileĢimsel 

davranıĢlarındaki farklılıklar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmalarda, risk 

grubunda veya engelli olan bebekler ve annelerinin arasındaki etkileĢimsel davranıĢların 

normal geliĢen bebekler ve anneleri arasındaki etkileĢimden farklılıklar gösterdiği 

belirlenmiĢ, engelli bebeklerin normal bebeklere göre daha az etkileĢim baĢlattıkları ve 

daha az tepki verdikleri, engelli bebek annelerinin normal bebek annelerine göre 
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bebeklerini daha fazla yönlendirdikleri, etkileĢimde daha baskın, iletiĢimsel açıdan daha 

duyarsız oldukları ve daha az duyarlı davranıĢlar gösterdikleri belirlenmiĢtir. 
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İŞİTME KAYIPLI ÇOCUK İLE İŞİTEN ANNESİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM 

Tüm engel gruplarında olduğu gibi iĢitme kayıplı bebekler ve anneleri arasındaki 

etkileĢimin de incelendiği araĢtırmalara alan yazında rastlanmaktadır. Bu konu üzerine 

yapılan çalıĢmalarda iĢitme kayıplı çocuk ile iĢiten annesi arasındaki etkileĢim hangi 

faktörlerden etkilenmektedir, iĢitme kayıplı çocuk ile iĢiten annesi arasındaki etkileĢim, 

iĢiten çocuk ile iĢiten annesi arasındaki etkileĢimden farklılaĢıyor mudur, farklılaĢıyorsa 

hangi farklılıklar ortaya çıkmaktadır ve bu farklılıklar etkileĢimi nasıl etkilemektedir 

sorularına cevap arandığı görülmektedir. 

İşitme kayıplı çocuk ile işiten annesi arasındaki etkileşim hangi faktörlerden 

etkilenmektedir? 

“Çocuğun geliĢiminde kritik dönemde ortaya çıkan  iĢitme kaybı, …, yakın 

çevresinde bulunan dil modellerinden alabileceği açık, net ve anlaĢılır işitsel ve dilsel 

ipuçlarından onu yoksun bırakmaktadır.” (Tüfekçioğlu, 2003, s. 17). ĠĢitme kayıplı 

çocuklar iĢitme kaybı nedeniyle yetiĢkinden gelen mesajları ve ipuçlarını 

cevaplayamazlar ve beklenen sinyalleri de yetiĢkinlere gönderemezler (Brinich, 1980). 

Diğer taraftan aileler çocuklarında iĢitme kaybı olduğunu öğrendiklerinde duygusal 

karmaĢa yaĢamaktadırlar. Bu duygu yoğunluğu da ebeveynliğin doğasında var olan 

çocuğa karĢı duyarlılık, çocuğa uygun mesajlar gönderme ve çocuğun iletiĢimsel 

amaçlarını cevaplama gibi yeteneklerine engel oluĢturmaktadır. Dolayısıyla hem çocuk 

tarafından hem de ebeveynler tarafından oluĢan uyumsuzluk sonucunda doğal etkileĢim 

bozulmaktadır (Cole, 1992). 

ĠĢitme kayıplı çocuğa yöneltilmiĢ dilin iĢitme kaybından sonra da en çok iĢitme 

kayıplı çocuğun sahip olduğu dil düzeyinden etkilendiği vurgulanmaktadır (Nienhuys 

vd., 1984). Ayrıca iĢitme kayıplı çocuk iletiĢim becerileri konusunda yetersizlik 

yaĢadığı için annesinin çocuğuyla etkileĢim kurmakta güçlük yaĢadığı, bu sebeple de 

çocuğun üretimlerinin sınırlılığı, niceliği ve kalitesi kadar annenin çocukla etkileĢim 

kurabildiği belirtilmektedir (Lyons, 1985‟den akt. Gallaway ve Woll, 1994). Nienhuys 

ve diğerleri de (1984) çocuğun var olan düzeyinin anne konuĢma özelliklerini belirleyen 

en önemli etken olduğunu vurgulayarak benzer sonuçlara ulaĢmıĢlardır.  

İşitme kayıplı çocuk ile işiten annesi arasındaki etkileşimde ne gibi farklılıklar 

ortaya çıkmakta ve bu farklılıklar etkileşimi nasıl etkilemektedir? 
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ĠĢitme kayıplı çocuk ile iĢiten annesi arasındaki etkileĢimi inceleyen çalıĢmalara 

bakıldığında, iĢitme kayıplı çocuk-anne ve iĢiten çocuk-anne çiftleri arasındaki 

karĢılaĢtırmalı nicel araĢtırmalara (Örneğin, Brinich, 1980; Meadow-Orlans, 1997) daha 

çok rastlansa da tek veya iki iĢitme kayıplı çocuk ve onların iĢiten anneleriyle yapılan 

nitel araĢtırmalar da bulunmaktadır (Örneğin, CoĢkun, 1997; Plaphinger ve Kretschmer, 

1991; Özyürek, 1997; Uzuner, 2000; Yılmaz, 2000). 

ĠĢitme kayıplı çocuk-iĢiten anne ile iĢiten çocuk-iĢiten anne grupları arasındaki 

etkileĢimin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada, iĢitme kayıplı çocuk-iĢiten anne etkileĢiminin 

daha az pozitif olduğu ve etkileĢimde uyumsuzluklar oluĢtuğu bulunmuĢtur. Aynı 

araĢtırmada, iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annelerin etkileĢimde daha az esnek, daha 

az onaylayıcı davranıĢlar sergiledikleri ve daha fazla öğretici davranıĢlar gösterdikleri 

belirtilmiĢtir (Meadow-Orlans, 1997). Benzer Ģekilde bu annelerin iĢitme kayıplı 

çocuklarına yönelttikleri dilde daha basit cümleler, daha az soru cümleleri, daha çok 

emir cümleleri kullandıkları, çocuğun üretimlerini daha az geniĢlettikleri (Nienhuys vd., 

1984) ve etkileĢimde daha baskın oldukları (Wedell-Monning ve Lumley, 1980) 

görülmüĢtür. Brinich‟de (1980), bu annelerin kontrollü ve daha yönlendirici olduklarını 

ortaya koymuĢtur.  

ĠĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annelerde görülen olumsuz etkileĢim 

davranıĢlarının dıĢında, alan yazında iĢitme kaybının anne-çocuk etkileĢimini ya çok az 

etkilediğini ya da hiç etkilemediğini gösteren araĢtırmalara da rastlanmaktadır. Wedell-

Monning ve Lumley (1980), iĢitme kayıplı çocuk annelerinin baskın davranıĢlar 

sergilediklerini fakat aynı zamanda yüksek oranda duyarlı olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Benzer Ģekilde baĢka bir araĢtırmada, iĢitme kayıplı çocuk-iĢiten anne ile iĢiten çocuk-

iĢiten anne gruplarının her ikisinde de annelerin iletiĢimsel becerilerinin aynı olduğu, 

aynı düzeyde çocuklarına karĢı duyarlı oldukları ve çocukların yaĢları büyüdükçe iki 

gruptaki annelerin benzer Ģekilde iletiĢim davranıĢlarının geliĢtiği bulunmuĢtur 

(Lederberg ve Everheart, 2000). Lederberg ve Mobley de (1990), iĢitme kayıplı çocuk 

anneleri ile iĢiten çocuk annelerinin etkileĢim davranıĢlarında anlamlı farklılık elde 

etmediklerini belirtmiĢlerdir. ĠĢitme kayıplı çocuk-iĢiten anne ve iĢiten çocuk-iĢiten 

anneleri arasında yapılan bu karĢılaĢtırmalı araĢtırmaların anne-çocuk çiftlerinin doğal 

ortamlarında yapılmadığı ve kısa süreli nicel araĢtırmalar olduğu görülmektedir.  
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Bununla birlikte tek veya iki iĢitme kayıplı çocuk ve onların anneleriyle, anne-

çocuk çiftlerinin doğal ortamlarında yürütülen uzun dönemli nitel araĢtırmalar 

bulunmaktadır. CoĢkun (1997) ve Özyürek (1997), iĢitme kayıplı tek bir çocuk ve 

onların iĢiten anneleriyle yaptıkları araĢtırmalarda, bu annelerin iĢitme kayıplı 

çocuklarıyla olumlu etkileĢimler gösterdikleri ortaya çıkmıĢtır. Plaphinger ve 

Kretschmer (1991), tek katılanlı vaka çalıĢmasında, annenin konuĢmayı baĢlatma ve 

sürdürme çabası içinde olduğunu gözlemlemiĢlerdir. EtkileĢimler sırasında, annenin 

çocuğu deneme amaçlı sorular yönelttiğini, çocuğun dikkatini çekmek için yinelemeler 

yaptığını, böylece sohbeti devam ettirdiği belirtilmiĢtir. Annenin farklı stratejiler 

kullanarak bilgi alıĢveriĢine yol açtığı fakat bunu yaparken çocuğun konuyu 

değiĢtirmesine fırsat vermediği açıklanmıĢtır. Uzuner‟in (2000), iki iĢitme kayıplı çocuk 

ve onların anneleri arsındaki etkileĢimleri karĢılaĢtırdığı araĢtırmasında,  bu annelerin 

çocuklarıyla iletiĢimi devam ettirmek için farklı stratejiler uygulayarak ve bunu 

yaparken çocuklarının iletiĢim amaçları ve iĢlevlerini öğrenmelerini sağlayarak olumlu 

etkileĢim davranıĢları gösterdikleri ortaya çıkmıĢtır.  

AraĢtırmalardan elde edilen bilgiler, iĢitme kayıplı çocuk ile iĢiten annesi 

arasındaki etkileĢimin iĢiten çocuk ile iĢiten anne arasındaki etkileĢimden bazı 

durumlarda farklılaĢtığını, bazı durumlarda da farklılaĢmadığını göstermektedir. Bu 

bağlamda iĢitme kayıplı çocukların bazı durumlarda ikinci bir engel olarak, anneleri 

tarafından cesaret kırıcı olumsuz etkileĢim davranıĢlarıyla karĢı karĢıya kalabildikleri 

görülmektedir. Anne ve babanın çocuğa yönelik etkileĢim davranıĢları ve iletiĢim kurma 

yollarının farklılaĢması da çocuğun dil, sosyal ve biliĢsel geliĢimi için kısıtlayıcı bir 

çevre yaratabilmektedir (Clark, 2007; Estabrooks, 2006). Bu durum da iĢitme kayıplı 

çocuklarda aile eğitimlerine olan ihtiyacın birincil sebebini oluĢturmaktadır. Bu 

bağlamda, iĢitme kayıplı çocuklar ve onların iĢiten anneleriyle yapılan bu 

araĢtırmalardan elde edilen bulguların, bu çocuklar için uygulanacak erken müdahale 

programları için uygulama biçimi ve yeni araĢtırma konuları açısından kılavuz 

niteliğinde olduğu söylenebilir (Plaphinger ve Kretschmer, 1991). 
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İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA ERKEN MÜDAHALE 

Normal geliĢim gösteren çocuklar doğal yollarla geliĢim gösterirken, risk grubunda 

olan, geliĢimsel geriliği olan ve engeli olan çocuklar bu yolculukta pek çok zorlukla 

karĢılaĢmaktadırlar. 

Engellerle karĢılaĢan çocukların ailelerinin gereksinimleri de doğal olarak 

normal geliĢen çocuk ailelerinden farklı olmaktadır. Dolayısıyla eğitim hizmetlerine ne 

kadar erken ulaĢılırsa çocuğun ve ailenin bu engellerin üstesinden gelmesinin o kadar 

kolaylaĢması beklenmektedir. Bununla birlikte erken müdahale uygulamalarının çocuk, 

ebeveyn ve bütün olarak aile üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirtilmektedir 

(Guralnick 1997).  

Erken müdahale, çok küçük çocukların (özellikle iki yaĢına kadar) bilgi ve 

becerilerinin geliĢmesine yardım etmek amacıyla, uzmanlar ile özel gereksinimli 

çocukların anne babalarının iĢ birliği içinde çalıĢması anlamına gelmekte ve kısaca çok 

küçük yaĢtaki çocuklara sunulan özel eğitim hizmetleri olarak ifade edilmektedir 

(Howard, Williams ve Lepper, 2011). Guralnick de (2005), benzer Ģekilde risk 

grubunda olan, geliĢimsel gecikmesi veya sosyal duygusal problemleri olan altı yaĢ ve 

altı yaĢtan daha küçük çocuklara sunulan hizmet olarak tanımlamıĢtır.  

Ġlk olarak ABD‟de 1975 yılında kabul edilen IDEA (Individuals with 

Disabilities Eduacation Act-Tüm Engelli Bireylerin Eğitimi Yasası) yıllar içinde birçok 

revizyondan geçmiĢtir. 1975 yılında,  3 yaĢından 5 yaĢına kadar olan okul öncesi 

gruptaki özürlü çocuklara sağlanan programlara finansal destek sağlanması, 1986 

yılında da geliĢim geriliği olan ya da geliĢim geriliği riski altında olan bebekler ve 

küçük çocuklara hizmet veren programların teĢvik edilmesi ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıĢtır (Howard vd., 2011). Ülkemizde ise 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile “özel eğitime erken baĢlamak esastır” ve “özel eğitim 

hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün 

olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür” ilkeleri kabul edilmiĢtir.  

Erken özel eğitim anlayıĢının yeni önem kazandığı dönemlerde geliĢimsel 

geriliği olan, risk grubunda olan ve engelli çocuklara eve dayalı yürütülen çalıĢmalarda 

odak noktası çocuğun geliĢimi olmuĢ ve çocuk merkezli yaklaĢımlar uygulandığı 

görülmüĢtür. Bu programlarda uzman çocukla çalıĢırken ebeveynlerin onları izlemeleri 
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gerektiği ve ebeveynlerin uzmanların davranıĢlarını taklit etmeleri gerektiğine inanıldığı 

belirtilmiĢtir (Clark, 2007; Dunst, 2002).  

Fakat son 30 yılda erken müdahale uygulamalarının temel felsefesinde çok 

önemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bu değiĢimin nedeni, çocuğun geliĢimini 

etkileyen erken dönem geliĢim unsurlarının belirlenmesine ve erken çocukluk 

eğitiminin ileriki yıllarda biliĢsel, akademik, dil ve sosyal geliĢimi desteklediğinin daha 

iyi anlaĢılmıĢ olmasına bağlanmaktadır (Brown ve Nott, 2005). Bu sebeple, çocuğun 

içinde bulunduğu doğal çevreye ve bu çevre içinde ebeveynlerin, özellikle birincil 

bakıcının, erken müdahale programına katılımı ve desteği her geçen gün daha da önem 

kazanmıĢtır (Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Cole, 1992). Çocuğa verilecek erken 

eğitim hizmetinin, öncelikle çocukla yakın iliĢki içerisinde olan annenin babanın ve 

öğretmenin olmak üzere çevrenin katılımı sağlandığı sürece etkili olabileceği 

belirtilmektedir (Bronfenbrenner, 1979‟dan akt. Boemmel ve Briscoe, 2001). Sonuç 

olarak aileyi merkeze alan bu uygulamalarda amaç yine çocuğun geliĢimini 

desteklemek olmuĢtur fakat pasif olan ailenin rolü aktif ve katılımcı olarak değiĢmiĢtir. 

Çocukların anne babalarıyla daha çok zaman geçirdikleri noktasından yola çıkılarak 

günün her saatinde anne babaların bu becerileri nasıl destekleyeceklerini öğrenmelerinin 

haftalık ortalama bir saatlik eğitim seanslarından daha etkili olacağı vurgulanmıĢtır 

(Clark, 2007).  

Mahoney ve Wheeden (1997) ve Bruder (2000) tarafından erken müdahale 

uygulamalarının temel yapısını oluĢturan bir felsefe olarak bahsedilen aile merkezli 

uygulamalar Ģimdilerde, içinde iĢitme kayıplı çocuklar da olmak üzere özel gereksinimli 

çocuklar için en uygun erken müdahale modeli olarak görülmektedir (Brown ve Nott, 

2005). 

Aile merkezli yaklaĢımın temel felsefesi, ailelerin çocuk yetiĢtirme becerilerini 

ve çocuklarının geliĢimleri üzerindeki etkilerini desteklemek ve geliĢtirmektir (Bruder, 

2010; Dunst, Trivette, Davis ve Cornwell, 1988; Harjusola-Webb, Gatmaitan ve Lyons, 

2013; Mahoney ve Powell, 1988; Mahoney ve Wheeden, 1997; Trivette, Dunst, ve 

Hamby, 1996). Ġnsanlarda içgüdüsel olarak çocuk yetiĢtirme konusunda belli becerilerin 

var olduğu ya da bir beceri kapasitesinin olduğu ön görülmektedir. Dolayısıyla 

ebeveynlerin çocukların geliĢimlerini sağlamaları için var olan bu beceri ve 

yetkinliklerinin geliĢtirilmesinin mümkün olduğu düĢünülmektedir (Bruder 2010; Dunst 
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vd., 1988; Talay-Ongan, 2001). Güçlendirme ilkesiyle ebeveynlerin güçlü yönlerine 

odaklanmasının yanı sıra ebeveynlere seçim Ģansı sunulması ve ebeveyn-eğitimci 

iĢbirliğinin önemi de vurgulanmaktadır (Bruder, 2010). Bu sebeple Brown ve Nott 

(2005), aile merkezli uygulamalarda amaçların sadece çocuğun geliĢimiyle sınırlı 

olmadığını ayrıca ebeveynlerin ve ailenin faydalanmasına iliĢkin amaçların da olması 

gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

ĠĢitme kayıplı çocukların eğitiminde benimsenen doğal iĢitsel sözel yaklaĢımda 

da benzer eğilimler görülmektedir. Doğal iĢitsel sözel yöntemin iĢitme kayıplı çocuğun 

dil geliĢiminde ebeveynlerin rolüne dikkat çekmesi etkileĢim temelli aile merkezli 

yaklaĢım felsefesiyle paralellik göstermektedir (Clark, 2007, Cole ve Flexer, 2007, 

Turan, 2014). 

Doğal iĢitsel sözel yöntemin baĢarıya ulaĢması için de temel koĢul olan erken 

teĢhis, erken cihazlandırma ve sonrasında erken eğitim ilkelerinin, iĢitme kayıplı 

çocukların sözlü dil becerilerini geliĢtirebilmelerinde önemli olduğu bilinmektedir 

(Larsen, Mu oz, DesGeorges, Nelson ve Kennedy, 2012; Turan, 2010). YaĢamın ilk 

ayları ve ilk iki yılı dil edinimi için kritik bir öneme sahip olduğu gibi iĢitme kayıplı 

çocuklar için de erken çocukluk eğitimi kritik bir önem taĢımaktadır. Bu nedenle, iĢiten 

çocuklar gibi okul öncesi eğitim yaĢında iĢitme kayıplı bir çocuğun eğitime 

baĢlamasının çok geç olabileceği belirtilmiĢ (Kargın, 2004) ve iĢitsel sözel programlarla 

çocukların sözlü dil becerilerinin geliĢmesi için iĢitme kayıplı küçük çocuklara 

aileleriyle birlikte erken müdahale hizmeti sunulmasının gerekliliği belirtilmiĢtir (Turan, 

2012).  

Erken tanı, erken cihazlandırma ve hemen sonrasında erken eğitime baĢlayan 

iĢitme kayıplı çocukların dil geliĢiminin kolaylaĢtığı yapılan araĢtırmalarla ifade 

edilmiĢtir (Miyamoto, Houston, Kirk, Perdew ve Svirsky, 2003; Pipp-Siegel, Sedey ve 

Yoshinaga-Itano, 2002; Yoshinaga-Itano ve Mah-rya, 1998; Yoshinaga-Itano, Sedey, 

Coulter ve Mehl, 1998). 

 Ebeveynler, iĢitme kayıplı çocukları için iyi bir dil modeli olduğundan 

ebeveynlerin uzmanlarla iĢbirliği kurması ve çocuklarının eğitimlerinde aktif rol 

almaları çok önemli görülmektedir. Dolayısıyla iĢitme kayıplı bebek ve ebeveynleri ile 

sürdürülen eğitim seanslarında çocuk-yetiĢkin arasındaki etkileĢim özelliklerine 

yoğunlaĢılarak etkileĢimi olumsuz yönde etkileyen yetiĢkinin iletiĢim davranıĢlarının 
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normalleĢtirilmesine ve dil geliĢimini destekleyen teknik ve stratejileri öğrenerek 

günlük yaĢam içinde kullanabilir hale gelmelerine çalıĢılmaktadır (Clark, 2007; Kargın, 

2004; Turan, 2010; Turan, 2014). 

 

İşitsel/Sözel Yaklaşımda Aile Eğitimi Uygulaması 

Doğal ĠĢitsel/Sözel yöntemin öncüsü olan Clark, Türkiye de dahil olmak üzere, farklı 

ülkelerde iĢitme kayıplı çocuklar ve aileleriyle çalıĢmalarından edindiği bilgi ve 

tecrübelerini bir kitapta derlemiĢtir. Clark, bu kitabıyla iĢitme kayıplı çocuklarda 

etkileĢim temelli, aile merkezli erken müdahale uygulamalarını anlatarak hem 

ebeveynlere hem de eğitimcilere rehberlik etmektedir. 

Clark (2007), bir saatlik aile eğitimini (parent guidance) ayrıntılı bir Ģekilde 

betimlemiĢtir. Sonraki yıllarda Turan‟ın (2010; 2014) yaptığı çalıĢmalarda da aile 

eğitiminin aynı sıralamayla gerçekleĢtiği görülmektedir. Clark‟ın anlatımını örnek 

alarak bir aile eğitimi seansını Ģu Ģekilde aktarabiliriz: 

1. Adım: (5-10 dk.) Ebeveyn, bir önceki görüĢmeden Ģimdiye kadar geçen 

zamanda evde yaptıklarını ve çocuğa dair kendi gözlemlerini eğitimciyle 

paylaĢır.  

2. Adım: (10-15 dk.)  Ebeveyn-çocuk etkileĢimine zaman ayrılır. Bu sırada 

eğitimci ebeveyn-çocuk etkileĢimini gözlemler. 

3. Adım: (10-15 dk.) Eğitimci ebeveyn-çocuk arasındaki etkileĢime dair 

gözlemlerini ebeveynle paylaĢır. 

4. Adım: (10 dk.) Eğitimci-çocuk etkileĢimi için zaman ayrılır. 

5. Adım: (5-10 dk.) Eğitimci ve anne iĢbirliğiyle bir dinleme aktivitesi yapılır. 

6. Adım: (YaklaĢık 10 dk.) Seans boyunca yapılan iĢler konuĢulur, bir sonraki 

seansa kadar evde nelerin nasıl ve neden yapılacağı hakkında tartıĢılır.  

7. Adım: Aile ayrıldıktan sonra eğitim seansının akıĢı, ebeveynden alınan bilgileri, 

ebeveyn ve çocuk hakkındaki gözlemleri ve bir sonraki seans için planlarını 

eğitimci yazarak raporlaĢtırır.  

Erken müdahale uygulamalarının baĢarılı olabilmesi için aile eğitimi 

seanslarının iyi planlanması tavsiye edilmektedir (Estabrooks, 2006). Eğitimcinin seans 

planı hazırlarken çocuğun yaĢına, geliĢim düzeyine, ailenin yapısına ve günlük 

rutinlerine uygun bir Ģekilde oyunlar/aktiviteler seçmesi gerekmektedir. Her aile eğitimi 
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seansında eğitimcinin seans için amaçlarını, bu amaçların gerçekleĢtirileceği aktiviteleri 

ve aktivitelerine uygun biçimde aile gelmeden önce seans odasını hazırlaması 

gerekmektedir.  Çocukla oyuna baĢlamadan önce, eğitimcinin hazırlamıĢ olduğu 

aktiviteleri ve amaçları ebeveynle paylaĢması, aktiviteleri yerine getirirken de 

eğitimcinin ebeveyne o aktivitenin hangi amaca hizmet ettiğini betimlemesi 

gerekmektedir (Clark, 2007; Kaiser ve Hancock, 2003; Turan, 2010; Turan, 2014; 

Turan, 2015).  

Turan (2014), doğal iĢitsel sözel ve aile merkezli erken müdahale uygulamasında 

eğitimcilerin amaçlarını belirlemeyi amaçladığı çalıĢmasında, eğitimcinin iki çeĢit 

amacının olduğu sonucuna varmıĢtır. Bunlardan birincisinin çocukla ilgili ikincisinin 

ebeveynle ilgili olduğu belirtilmiĢtir. Eğitimcinin çocuğa iliĢkin amaçlarının, dinleme, 

konuĢma, dil ve etkileĢimsel becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik olduğunu, 

ebeveynlere iliĢkin amaçların da ebeveynlerin etkileĢim ve oyun becerilerinin 

geliĢtirilmesiyle çocuklarının geliĢiminde aktif rol almalarını sağlanmasına yönelik 

olduğunu belirtmektedir.  

Eğitimci amaçlarını belirlediği aile eğitim planını ve eğitimin gerçekleĢeceği 

odayı hazırlayarak aile eğitimi öncesi hazırlıklarını tamamlamıĢ olmaktadır. 

 

1. Adım: Evde Geçirilen Zamanın Paylaşılması 

Eğitimci aile eğitimine ebeveynden evde geçirilen zamanla ilgili bilgiler alarak 

baĢlamaktadır. Bir önceki seanstan Ģimdiye kadar evde yaptıklarını, hangi oyunları 

oynadıklarını, çocuğun seslere/konuĢmalara verdiği tepkilerde değiĢiklik olup 

olmadığını, değiĢiklik varsa neler olduğunu, çocuğun üretimlerinin olup olmadığını ve 

fark ettikleri değiĢiklikler konusunda eğitimcinin ebeveyne sorular yöneltmesi ve 

ebeveynden aldığı cevapları not etmesi gerekmektedir (Clark, 2007; Estabrooks, 2006; 

Turan, 2014).  

 

2. Adım: Ebeveyn-Çocuk Etkileşiminin Gözlenmesi 

Ebeveynin günlük hayatta çocuğuyla olan etkileĢimi hakkında en doğrudan bilgiyi 

edinmek için aile eğitimi seanslarında ebeveyn-çocuk etkileĢimine yer verilmesi ve 

eğitimcinin de bu sırada gözlem yapması tavsiye edilmektedir (Clark, 2007; Turan, 

2010). Çünkü temel etkileĢim öğeleri olan ortak ilgi, sıra alma, çocuğa karĢı duyarlılık 
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ve çocuğa yöneltilen dil gibi davranıĢları oluĢturmada annenin etkileĢim becerilerinin 

geliĢtirilmesi seans amaçlarından bir tanesini oluĢturmaktadır (Turan, 2010).  

Ebeveyn-çocuk etkileĢiminin eğitim merkezlerinde evdekinden farklı 

olabileceği, dolayısıyla en ideal ortamın ebeveyn ve çocuğun evi olduğu 

düĢünülmektedir. Bunun için eğitimci ebeveyn-çocuk etkileĢimini en doğal haliyle 

gözlemlemek isterse evlerinde her hangi bir rutin iĢ esnasında gözlemek üzere ev 

ziyareti yapabileceği tavsiye edilmektedir (Clark, 2007). Diğer taraftan, günümüzde 

sürekli eğitim merkezine gelerek eğitime devam eden ebeveynler ve çocukların 

rahatlıkla eğitim ortamına alıĢabildikleri görülmektedir. Ayrıca ebeveyn-çocuk 

etkileĢimi için ayrılan zaman diliminde ebeveyn ve çocuğun aĢina olduğu malzemelerin 

verilmesi, ebeveynin kendisini rahat hissetmesini sağlayacağı dolayısıyla her iki tarafın 

da doğal davranmasını kolaylaĢtıracağı düĢünülmektedir. 

Eğitimciler ebeveyn ve çocuğun etkileĢim sırasında kendilerini rahat 

hissetmelerini sağlamak için bazen ebeveynden evde oynadıkları oyuncakları ya da 

eĢyaları getirmelerini isteyebilmektedirler. Bunun iki sebebinin olduğu 

düĢünülmektedir. Birinci sebep, ailelerin birbirinden farklı olması, ailenin kültürüne ve 

imkânlarına göre destek sağlamanın gerekliliği (Dunst, 2002), ikincisi ise ebeveynin 

evde çocukla oynarken oyuncakları nasıl kullandığı ve bu oyuncaklarla oyun sırasında 

çocuğuyla nasıl etkileĢtiğini eğitimcinin öğrenmesinin gerekliliği (Clark, 2007) olarak 

belirtilmiĢtir.  

Eğitimcinin, çocuğun geliĢimsel özelliklerine uygun ve aynı zamanda 

ebeveynlerin evde de edinebilecekleri veya kendilerinin yapabilecekleri oyuncaklardan 

oyunlar hazırlaması ebeveyn-çocuk etkileĢiminin doğal biçimde gerçekleĢmesini 

kolaylaĢtırmaktadır. Bu koĢulları sağlayabilmek için eğitimcinin aile eğitimi 

seanslarında herkesin evinde yaptığı basit oyunlar/aktiviteler seçmesi tavsiye 

edilmektedir (Clark, 2007). Bebek yıkama, çamaĢır yıkama, bebek besleme, oyuncak 

hayvanları yıkama, ütü yapma, çoraplardan top yapma, çoraptan oyuncak çıkarma, 

mutfak malzemeleriyle evcilik oyunu ve bayan çantası karıĢtırma gibi evde kullanılan 

eĢyalara uyarlanabilecek oyunlar örnek gösterilebilir. Ebeveynin bu basit aktiviteler 

sırasında çocuğun dil geliĢimini nasıl destekleyeceğini öğrendiği ve dil öğrenme 

fırsatlarını yaratan aktif bir partner olmayı öğrendiği belirtilmektedir (Clark, 2007). 
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Benzer Ģekilde ebeveynin günlük rutin iĢlerinin, becerilerinin, ihtiyaçlarının, 

ilgilerinin ve önceliklerinin eğitimci tarafından bilinmesinin ve eğitim seanslarında 

seçilen oyunlar/aktivitelerin buna göre düzenlemesinin de anne-çocuk etkileĢimine 

doğal ortamı sağlamada etkili olduğu vurgulanmaktadır (Brown ve Nott, 2005).  

Bu koĢulların sağlandığı bağlamda gerçekleĢen ebeveyn-çocuk etkileĢiminin 

günlük hayattaki etkileĢim hakkında eğitimciye fikir vereceği ve eğitimcinin anneye 

nasıl destek sağlayacağı konusunda yardımcı olacağı düĢünülmektedir (Clark, 2007).  

Daha önce de belirtildiği gibi yetiĢkin-çocuk etkileĢimini oluĢturan temel özellikler 

bulunmaktadır. Bu özelliklerden yola çıkılarak belli baĢlı etkileĢim davranıĢlarının 

tanımları yapılmıĢtır. AraĢtırmanın bulgularını yorumlarken kullanılan bu tanımlara aile 

eğitimi uygulaması anlatıldıktan sonra sayfa 30 ile 41 arasında yer verilmiĢtir. 

 

3. Adım: Ebeveyn-Çocuk Etkileşiminin Değerlendirilmesi  

Ebeveyn-çocuk etkileĢimini eğitimcinin dikkatli bir Ģekilde gözlemlemesi 

gerekmektedir. Bu gözlemlerden yola çıkarak ebeveynin zorlandığı veya kaçırdığı 

fırsatlarda anında destek olabileceği gibi, sonrasında da sıra alma ve ortak ilgi kurma 

gibi iletiĢim becerilerini destekleyen yetiĢkin davranıĢları konusunda eğitimcinin 

ebeveyne tavsiye sunma ve model olma yoluyla rehberlik etmesi gerekmektedir (Clark, 

2007; Turan, 2014). 

Bununla birlikte eğitimcilerin ebeveynlerin etkileĢim becerilerini 

değerlendirirken onların güçlü yönlerine de odaklanmaya ve ebeveyn-eğitimci 

iĢbirliğini sağlamaya özen göstermeleri gerekmektedir (Bruder, 2000). Clark (2007), bu 

felsefeye paralel olarak aile eğitimlerinin asıl amacının ebeveynleri çocuklarının iĢitme 

kaybı ve geliĢimi konusunda kendilerine olan güvenlerini, becerilerini artırmak ve bu 

yolda onları baĢkasına ihtiyaç duymadan çocuklarını desteklemelerini sağlamak 

olduğunu belirtmiĢtir. Eğitim seansları boyunca ebeveynlerin eğitimcilere bağımlı hale 

gelmeleri ve kendilerini yetersiz hissetmeleri aile merkezli yaklaĢımların doğasıyla ters 

düĢmektedir. Bu sebeple aile merkezli uygulamalarda amaçların sadece çocuğun 

geliĢimiyle sınırlı olmadığı, ayrıca ebeveynlerin ve ailenin faydalanmasına iliĢkin 

amaçların da olması gerektiği, eğitimcilerin ebeveynlerin eğitimi ve rehberliğinden de 

sorumlu olduklarının farkında olmaları gerektiği belirtilmektedir (Brown ve Nott, 

2005). Estabrooks (2006) da, ebeveynlerin aile eğitim seanslarında ve günlük rutinlerde 
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aktif rol alarak, çocukları için dinleme ve konuĢma fırsatlarını etkili biçimde 

değerlendirmeyi öğrenebileceklerini belirtmiĢtir. Özetlersek, aile merkezli erken 

müdahale uygulamalarında çalıĢan eğitimcinin, küçük çocuklarla çalıĢmak için bilgi ve 

beceriye sahip olması ve ebeveynlerle aile merkezli bir iliĢki içinde onlara rehberlik 

etme becerisine sahip olması gerekmektedir (Brown ve Nott, 2005; Turan 2014).  

Ayrıca Bruder ve Dunst (2005), eğitimcilerin erken müdahale alanındaki 

ihtiyaçları karĢılayacak nitelikte yetiĢtirilmesi için buna yönelik programlarda eğitim 

almaları gerektiğini belirtmiĢtir. Erken müdahale eğitimcilerinin, çocuğun ailesiyle bir 

bütün oluĢturduğu, ailenin kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklarına karĢı duyarlılık 

göstermesi gerektiği, ailenin önceliklerine uygun biçimde seçenekler sunması gerektiği 

ve ebeveynlerin güçlü yönlerini desteklemesi gerektiği konusunda farkındalık oluĢacak 

Ģekilde yetiĢtirilmeleri tavsiye edilmektedir (Bruder ve Dunst, 2005). Bir erken 

müdahale programı olan ĠĢitsel Sözel Terapi‟de (AVT) terapistlerin aileye rehberlik ve 

danıĢmanlık yapabilecek nitelikte yetiĢtirildikleri belirtilmiĢtir (Estabrooks, 2006). 

Ayrıca diğer önemli husus ise çocuğun göstermiĢ olduğu geliĢimin her zaman 

ebeveynlerle paylaĢılmasının gerekliliğidir. Çünkü ebeveynlerin çocuklarında bir 

geliĢim olduğunu görünce etkileĢimde motivasyonlarının arttığı düĢünülmektedir 

(Clark, 2007). Eğitimcinin hem ebeveynde hem de çocukta gördüğü pozitif yönleri 

gördüğü anda ebeveynlere aktarması ve bunun neden bu Ģekilde ve nasıl böyle 

gerçekleĢtiğini açıklaması gerekmektedir. Her eğitim seansında eğitimcinin gördüğü 

pozitif yönleri ebeveynle paylaĢması ve bunun ardından bir tane geliĢtirilmesi gereken 

beceriyi ebeveyne aktarması gerekmektedir. Dolayısıyla ebeveynlere güçlü yönlerini 

aktarmak motivasyonları için önemli görülmektedir. Ayrıca aile eğitimi seanslarının 

video kaydından örnekler gösterilmesinin de motivasyonu desteklediği düĢünülmektedir 

(Clark, 2007). 

Aile eğitimi seanslarına video kaydı yapılması ve bu kayıtların hem ebeveynler 

açısından hem de araĢtırmacılar açısından fayda sağladığı görülmektedir (Clark, 2007; 

Turan, 2010; Turan, 2014). Clark, bu video kayıtlarının çeĢitli katkılarını Ģöyle 

aktarmıĢtır: 

 Eğitim seansını gözden geçirmeye ve detaylı bir Ģekilde incelenmesine 

olanak sağlamaktadır. 
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 Son eğitim seansı ile önceki eğitim seanslarını karĢılaĢtırma ve geliĢimi 

ebeveynlere somut örneklerle gösterme olanağı sağlamaktadır. 

 Ebeveynlerin etkileĢim sırasında güçlü ve zayıf yönlerini kendilerinin 

görmesine olanak tanımaktadır. 

 Çocukların geçmiĢteki ve Ģimdiki durumu hakkında bilgi sağlayarak 

ebeveynlere motivasyon sağlamaktadır. 

 Ayrıca eğitimcilerin yetiĢtirilmesi için iyi bir yol olmaktadır. 

 AraĢtırmalar için kolaylık sağlamaktadır 

. 

4. Adım: Ebeveyn-Çocuk-Eğitimci Etkileşimi 

Her aile eğitimi seansında eğitimcinin çocuk ve ebeveynle oynayarak ebeveyne model 

olması gerekmektedir. Eğitimcilerin oyuna katılması, oyunların nasıl oynanacağı, 

çocukla nasıl etkileĢim kurulacağı konusunda ebeveyne fikir sağlamaktadır (Estabrooks, 

2007; Turan, 2010). Kitap bakma, sıralı olaylardan oluĢan resim kartlarına bakma, 

eĢleme ve dinleme oyunları gibi ebeveynlerin daha önceden oynamadığı oyunları 

eğitimcilerin oynaması ebeveynler için uygun model oluĢturmaktadır. Bu Ģekilde 

ebeveynler, bu oyunlardaki kuralları ve oyunların amaçlarını öğrenebilmektedirler 

(Turan, 2010). Bu oyunlar sırasında eğitimcinin, çocuğun sesleri fark etmesi ve 

üretmesini sağlamak için oyuncaklara göre ses taklitleri yaparak model olması ve 

ebeveynin de aynı Ģekilde katılması için cesaretlendirmeye çalıĢması tavsiye 

edilmektedir (Turan, 2014). Eğitimcinin etkileĢimde model olduğu bu bölümde, 

ebeveynin eğitimciyi izleyerek kendi etkileĢim becerilerini geliĢtirmesi 

amaçlanmaktadır (Clark, 2007). 

 

5. Adım: Dinleme Aktiviteleri 

ĠĢitme kayıplı çocuklar için dinleme becerilerini geliĢtirmek çok önemlidir. 

Eğitimcilerin dinleme etkinliği oluĢturma konusunda ebeveynlere model olmaları ve bir 

müzikli aktiviteye katılma veya oluĢturma konusunda cesaretlendirici olmaları 

gerekmektedir. Çocuğun yaĢına uygun Ģarkı, tekerleme ve parmak oyunları her eğitim 

seansının sonunda yapılarak ebeveynlerin evde devam etmeleri önerilmelidir (Clark, 

2007; Estabrooks, 2006; Turan, 2014).  
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Estabrooks (2006), konuĢma için dinlemenin gerekli olduğuna vurgu yapmakta, 

dolayısıyla eğitimcinin çeĢitli yöntem ve tekniklerle çocuğun dinleme ve konuĢma 

becerilerini geliĢtirmesini kolaylaĢtırması gerektiğini ve ebeveynlerin de bu seanslarda 

öğrendikleri dinleme aktivitelerini günlük rutinlerle birleĢtirmeleri gerektiğini tavsiye 

etmektedir. 

 

6. Adım: Günün Değerlendirilmesi ve Öneriler 

Her eğitim seansının sonunda o gün yapılan aktivitelerin hangi amaçlarla yapıldığını 

özetleyerek, eğitimcinin bu aktivitelere benzer olarak evde nelerle, ne yapılabileceğini 

kısaca anlatması gerekmektedir. Bu aktiviteler sırasında doğabilecek dil fırsatlarını 

değerlendirmeye yönelik öneriler ve günlük rutin iĢler esnasında ebeveynin dili nasıl 

geniĢleteceği, etkileĢimi nasıl eğlenceli hale getirebileceği konusunda öneriler sunması 

gerekmektedir (Clark, 2007; Turan, 2014).  

Clark (2007), kahvaltı yapmak, markete-pazara alıĢveriĢe gitmek, temizlik 

yapmak, yemek yapmak ve sayamayacağımız diğer günlük aktivitelerin hepsinin dil 

öğrenme fırsatları olduğunu belirtmektedir. Eğitimcinin de ebeveynlere her eğitim 

seansında, rutin aktivitelerde doğan dil fırsatlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda 

öneriler sunması ve teĢvik edici olması gerektiği belirtilmektedir. 

Bunun dıĢında aile eğitimi seanslarında ebeveynlerin her hangi bir soruyu 

sorabilmek için kendilerini rahat hissedecekleri, kendi duygu ve düĢüncelerini rahatça 

ifade edebilecekleri bir atmosferin oluĢmasına, eğitim seansları boyunca ebeveyn ve 

çocuğun eğlenebilmesine, eğitim sonunda baĢaracakları hissini yaĢayabilmelerine 

dikkat edilmelidir (Clark, 2007).  

 

7. Adım: Aile Eğitimi Raporunun Doldurulması 

Aile ayrıldıktan sonra, eğitimcinin seans süresince ebeveynden edindiği bilgileri, 

ebeveyn ve çocuk üzerine gözlemlerini ve bir sonraki seans için planlarını 

raporlaĢtırması gerekmektedir. Bu raporun bir sonraki seansta çocuğun ve ebeveynin 

durumu ve bir sonraki eğitim seansı amaçlarının oluĢturulmasında eğitimciye yardımcı 

olduğu açıklanmıĢtır (Clark, 2007; Turan, 2014). 
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ĠĢitsel/sözel programda bir aile eğitimi yukarıda anlatıldığı gibi 

gerçekleĢmektedir. Bu araĢtırmada, aile eğitimi bağlamında annenin etkileĢim 

davranıĢlarını incelemek amaçlandığı için, aile eğitimlerinin anne-çocuk etkileĢimi 

bölümlerinde, annenin etkileĢim davranıĢları incelenmiĢtir. Bu aile eğitimlerinin anne-

çocuk etkileĢimi bölümlerinde, anne de en çok dikkat çeken beĢ davranıĢın 

incelenmesine karar verilmiĢtir. Bu davranıĢlar, çocuğun ilgisini takip etmek, ortak ilgi 

kurmak, çocuğun ilgisini takip etmemek, ortak ilgiyi sağlayamamak ve kontrollü 

davranmak olmuĢtur. Alan yazın incelenerek bu davranıĢların tanımı yapılmıĢ ve bu 

davranıĢlara yine alan yazından örnekler gösterilmiĢtir. Bu davranıĢlar annenin 

etkileĢimi destekleyen davranıĢları ve etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢları olmak 

üzere iki tema altında toplanmıĢtır. Burada beĢ davranıĢın tanımı yapılırken bir 

davranıĢın önce olumlu Ģekli, sonrasında olumsuz Ģeklinin tanımı yapılmıĢtır. 

Dolayısıyla bu davranıĢlar üç baĢlık altında tanımlanmıĢtır. Temsili videoteyp 

kayıtlarından elde edilen bulgularda bu iki tema altında aĢağıda verilen davranıĢ 

tanımları çerçevesinde incelenmiĢtir ve davranıĢ sıklığı sayılmıĢtır. Temsili videoteyp 

kayıtlarından elde edilen örnek bulgular da aĢağıdaki davranıĢ tanımlarına göre 

verilmiĢtir.  

Davranış Tanımları 

1) Çocukla ortak ilgi kurmak. Bu araĢtırmada, aile eğitimi bağlamında annenin 

etkileĢim davranıĢlarına bakıldığı için, ortak ilgi davranıĢı yetiĢkin-çocuk etkileĢimi 

konusu çerçevesinde tanımlanmıĢ ve buna göre incelenmiĢtir. Önceden bahsedildiği 

gibi, etkileĢimde ortak ilgi bazen yetiĢkinler bazen de çocuklar tarafından 

baĢlatılabilmekte, araĢtırmanın amacı gereği bu araĢtırmada sadece annenin ortak ilgi 

kurma davranıĢı incelenmiĢtir. Ortak ilgi iki Ģekilde gerçekleĢmektedir. Birincisi, ortak 

ilginin baĢlatılması, ikincisi ise ortak ilginin devam ettirilmesidir.  

Bir bireyin bir nesne veya olay üzerine olan ilgisini iletiĢim eĢiyle karĢılıklı 

olarak koordine etme becerisine ortak ilgi denilmektedir (Morales vd., 2000). BaĢka bir 

deyiĢle ortak ilgi, iletiĢim eĢlerinin ortak bir odak veya konu üzerinden birbirlerine 

mesaj vermeleri ve almalarıdır (Cole, 1992). Anneler çocuklarıyla girdikleri 

etkileĢimlerde çeĢitli Ģekillerde ortak ilgiyi baĢlatırlar ve devam ettirirler. Anneler, 

çocuklarının ihtiyaçlarını karĢılayarak bir duygu, bir istek bildirerek ya da bir nesne 
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veya olay ile ortak ilgiyi baĢlatırlar. Anneler çocuklarıyla olan etkileĢimlerinde ortak 

ilgiyi devam ettirme iĢini iki Ģekilde düzenleyebilirler. Birincisi, anneler çocuklarının 

baĢlattıkları konu üzerinden çocuklarının iletiĢim giriĢimlerini yanıtlayarak ortak ilgiyi 

devam ettirirler. Ġkincisi, etkileĢimde yeni fikirler getirmek, oyunu zenginleĢtirmek veya 

sıra almak gibi çeĢitli davranıĢlarla ortak ilgiyi devam ettirirler (Cole, 1992; McLean ve 

McLean, 1999). AĢağıda ortak ilginin baĢlatılması ve devam ettirilmesi ile ilgili 

örnekler verilmektedir. 

 

Örnek 1 (Clark, 2007, s. 44), 

Bağlam. Ġki yaĢında bir çocuk (on altı aylıkken cihazlandırılmıĢ) ve annesi 

mutfaktalar, anne FM sistem kullanıyor. Çocuğun iĢitme kaybı teĢhis edildikten sonra 

doğal iĢitsel sözel yaklaĢım programına katılmıĢlardır.  

Anne: Oh, baksana bu torba çok ağır, bakalım içinde ne var? (Elinde plastik bir torba 

tutmaktadır.) 

Çocuk: … (Torbaya bakar ve elini içine sokar.) 

Anne: Evet doğru, bir tane çek bakalım. 

Çocuk: … (Bir tane havuç çeker ve havucun kirli yerini gösterir.) 

Anne: (Havucun kirli yerine dokunur) Evet bu havuç çok kirli. Bunu yıkamamız 

gerekir. (Lavaboyu gösterir.)  

Çocuk: … (Çocuk havucu lavaboya koyar ve geri annesine koĢar.) 

Anne: BaĢka neyimiz var? (Torbanın içine bakar.) 

Çocuk: … (Maydonoz çeker ve koklar.) 

Anne: Bu kokuyu seviyor musun? Bu maydonoz. (Koklar.) Mm, ben de maydonozun 

kokusunu seviyorum. Bak, biraz dalından koparabiliriz. Bu maydonozu küçük bir 

tabağa koyalım. Sen biraz koparacaksın ben biraz koparacağım. (Koparırlar. Anne kendi 

elini koklar ve çocuk onu taklit eder.) 

Anne: Bak Ģimdi ellerimiz maydonoz kokuyor. 

Çocuk: … (Elini koklar) Ma-do-doz. 

Anne: Evet, doğru, ellerin maydonoz kokuyor. 

Bu örnekte anne ile çocuğun ortak ilgi içinde olduğu açıkça görülmektedir 

(Clark, 2007). Anne soru sorarak çocuğun dikkatini elindeki torbaya çekmiştir ve 

konuyu başlatmıştır. Sonra anne çocuğun yaptığı işi konuşarak, çocuğun anlatmak 
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istediğini ifade ederek, soru sorarak ve oyunu genişleterek ortak ilgiyi devam 

ettirmiştir.      

 

Örnek 2 (Clark, 2007, s. 69-70), 

Bağlam. Ġki yaĢındaki bir çocuk ile annesi kurabiye yapmaktadırlar. Anne 

fincanla bir tabağa unu her boĢalttığında, çocuk anında annesinin yüzüne bakmaktadır 

ve baĢını sallamaktadır. 

Annenin fincanı her boşaltma hareketinde, çocuğun anında annesinin yüzüne 

bakması ve kafasını sallaması, ortak ilgi içinde olduklarını göstermektedir (Clark, 

2007). 

Ġlk iki örnekte anne-çocuk etkileĢiminde ortak ilgi sağlandığı için her Ģey 

yolunda gitmektedir. Fakat bazen annelerin çocuklarıyla ortak bir konu 

sağlayamadıkları görülür. Çocuk bir objeye bakarken aslında bir mesaj vermektedir 

fakat anne objeye bakmak, obje hakkında konuĢmak ya da onunla oynamak yerine, 

kendi aklındaki oyununu oynamaya devam eder ya da çocuğa öğretme çabası içinde 

objenin adını tekrar ettirme çabasına girer. Bu durumda anne, çocuk ile ortak ilgiyi 

sağlayamaz (Clark, 2007; McLean ve McLean, 1999).  

 

Örnek 3 (Clark, 2007, s. 7), 

Bağlam. Ġki yaĢında bir çocuk ve annesi otobüs ve içinde oyuncak insanların 

olduğu bir kutuyla oyun oynamaktadırlar.  

Anne, insanları göstererek, insanların otobüse bineceğini sözel olmayan 

davranıĢlarıyla göstermeye çalıĢmaktadır. Aynı zamanda çocuğa “otobüsün içinde” 

demeyi öğretmeye çalıĢmaktadır. Fakat çocuk bu sırada otobüsü öne arkaya itmekle 

uğraĢmaktadır ve insanlarla hiç ilgilenmemektedir.  

Anne insanların otobüse binmesiyle, çocuk ise otobüsle oyun oynamakla 

ilgilenmektedir. Anne ile çocuk arasında bir ortak ilgi yoktur. Anne kendi fikrini ortaya 

koymuştur ve bunun üzerinden konuşmaktadır. Çocuğun ilgisi de başka yerde olduğu 

için annenin kullandığı dil anlamsız hale gelmiştir (Clark, 2007). Anne çocuğun 

oyununu oynamak yerine kendi oyununu oynamayı düşünmektedir, dolayısıyla ortak 

ilgiyi sağlayamamıştır. 
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Anne-çocuk etkileĢiminde ortak ilginin baĢlaması kadar, ortak ilginin devam 

etmesi ve oluĢan ortak ilginin süresi de önemlidir. Annenin oyunu geniĢletme ve sıra 

alma davranıĢları göstermesinin ortak ilginin devam etmesini destekleyen öğelerden 

olduğu görülmektedir (Clark, 2007; Cole ve Flexer, 2007). Bu sebeple oyunu 

geniĢletme ve sıra alma davranıĢ tanımlarına da yer verilmiĢtir. 

 

Oyunu genişletmek - etkileşimi süslemek/zenginleştirmek (Embelished 

interacting). EtkileĢim sırasında çocuğun bir iletiĢimsel giriĢiminin anne tarafından 

taklit edilmesi veya daha yaratıcı bir Ģekilde tekrarlanması oyunu 

geniĢletmek/zenginleĢtirmek olarak nitelendirilmektedir. Çocuğun bir oyunu farklı bir 

oyuncakla taklit edilebilir veya yeni ve eğlenceli biçimde oynanarak geniĢletilebilir. 

Çocuğun yaptığı oyunun baĢka bir oyuncakla anne tarafından taklit edilmesi, aynı 

oyuna yeni ve yaratıcı bir fikir getirilerek oyunun geniĢletilmesi (expansion) ve 

geliĢtirilmesi (extension) oyunu geniĢletmek veya etkileĢimi süslemek/zenginleĢtirmek 

olarak tanımlanmaktadır. Bazı anneler bunu doğal biçimde yerine getirebilmektedir 

(Cole ve Flexer, 2007). 

 

Örnek 4 (Cole ve Flexer, 2007, s. 261), 

Bağlam. Çocuk ve babası oyuncak hayvanları sandalye üzerinden aĢağıya atma 

oyunu oynarlar. Çocuk elindeki fili yere atar ve etkileĢim devam eder. 

Çocuk: Zıp. 

Baba: Evet fil sandalyenin yanına zıpladı. (Sonra oyuncak köpeği alır.) Sonra da köpek 

zıpladı. (Köpeği aĢağı atar.) Kedi de zıpladı. (Kediyi de aĢağı atar.) 

Baba: ġimdi de ayıcık kalkmak istiyorum diyor. (Ayıcığı kaldırır ve aĢağı atmak üzere 

hazırlar.) ġimdi… (Çocuğun cümleyi tamamlamasını bekler.) 

Örnekteki baba, çocuğunun oyununu takip ediyor, çocuğun oyunu başlattığı 

açıdan kabul ediyor, eğlenceli ve ilginç bir şekilde oyunu çeşitlendiriyor, bu sırada da 

çocuğa dil veriyor. Böylece baba bu oyunda çocuğun oyununu çeşitlendiriyor ve 

genişletiyor. Baba bundan sonra da, sandalyeden attıkları oyuncak hayvanları tekrar 

sandalyeden yukarı tırmandırarak oyunu geliştirebilir (Cole ve Flexer, 2007). 
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Sıra alma. Bir annenin kendi katılımını yaptıktan sonra bir süre ara vererek 

çocuğunun katılımını beklemesi, çocuğun ses, kelime veya davranıĢla yanıt vermesi, 

sonra annenin tekrar katılması sürecindeki sıralı davranıĢlara sıra alma davranıĢı 

denilmektedir. Anneler çok küçük bebekleriyle bile etkileĢim kurarken 

konuĢmayacaklarını bilmelerine rağmen onlarla konuĢurken bir yorum ve bir sorudan 

sonra bekleme eğiliminde olurlar. Bebeklerin bakıĢ kalıplarını, sesletimlerini veya en 

ufak jest ve mimiklerini kendi konuĢmalarına cevap olarak kabul ederler ve konuyu 

devam ettirirler. Çocuğun geliĢimine paralel olarak, çocuğun üretimleri çeĢitlendikçe, 

anneler bu katılımlara uygun bir Ģekilde etkileĢimde sıra alırlar (McLean ve McLean, 

1999). Böylece ortak ilgi kurulur ve o konu etrafında sıra alınır (Uzuner, 2003a).  

 

Örnek 5 (Clark, 2007, s. 72),  

Bağlam. Bir anne bebeğiyle birlikte zaman geçirmektedir. Bebek esneyince 

etkileĢim baĢlar. 

Bebek: …(Esner.) 

Anne: Oh, uykun gelmiĢ. (Anında cevaplar.) 

Bebek: … (Tekrar esner.) 

Anne: Evet, uykun gelmiĢ. 

Burada kasıtlı bir sıra alma davranışı olmasa da annenin bu şekilde davranması 

diyaloğun meydana gelmesini sağlamaktadır (Clark, 2007). Annenin çocuktan gelen 

mesajı cevaplandırmasıyla, etkileşimin bir çocuğun, bir annenin katılımıyla sıralı bir 

şekilde gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2) Çocuğun ilgisini takip etmek (Follows child’s interests). Çocukların 

hareketleri, yüz ifadeleri, bakıĢları, jest ve mimikleri ve üretimleri onların ilgileri 

yönünde ipucu sağlamaktadır (Bates, 1976; Filipi, 2009; McLean ve McLean, 1999). 

Annelerin, bu ipuçlarını izleyerek çocuğun ilgisi yönünde oyuna katılmaları, oyunda 

çocuğun ritmine (child‟s tempo) uyum sağlamaları ve buna uygun konuĢmalarını 

düzenlemeleri çocuğun ilgisini takip etmek olarak adlandırılmaktadır (Clark, 2007; 

Cole, 1992). Oyun çocuğun iĢidir dolayısıyla oyun oynarken onunla oyun arkadaĢlığı 

kurulması, çocuk oyun baĢlattığında annenin çocuğunun oyununa katılması annenin 

çocuğun ilgisini takip ettiğinin göstergesidir (Clark, 2007). Annenin çocuğunu izlemesi 
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ve çocuğun iletiĢimsel giriĢiminin veya ilgisinin ne olduğunu anlaması ve oyunda 

çocuğun ritmine uyum sağlaması çocuğun ilgisini takip ettiğini gösterir. 

 

Örnek 6 (Clark, 2007, s. 37), 

Bağlam. Anne, oturma odasında sehpanın tozunu alırken aynı zamanda ileri 

derece iĢitme kayıplı olan on sekiz aylık kızıyla konuĢmaktadır. 

Anne: Oh, baksana, bu kitaplık ne kadar tozlanmıĢ. (Kitaplığı gösterir.) 

Çocuk: … (Annesinin gösterdiği yere bakar.) 

Anne: Bir toz bezine ihtiyacım var. (Etrafına bakınır.) 

Çocuk: … (Annesinin bakıĢlarını takip eder.) 

Anne: Ah, iĢte burada güzel temiz bir bez varmıĢ. 

Çocuk: a,a,a (Elini toza sürer.) 

Anne: Oh, sende bir tane istiyorsun, değil mi? (Ġkinci toz bezini çocuğa uzatır.) 

Anne ve çocuk birlikte toz alırlar. 

Anne: Sen burayı sil ben de burayı sileyim. (Gösterir.) 

Çocuk: … (Kitaplığın baĢka tozlu yerini gösterir.) 

Anne: Evet doğru, burası da tozlanmıĢ. 

Çocuk kafasını sallar ve etkileĢim devam eder. 

Annenin kullandığı dil, annenin çocuğun ilgisini takip ettiğini göstermektedir 

(Clark, 2007). Anne burada konuyu başlatmıştır. Sonrasında çocuğun katılımlarını 

izlemiştir. Çocuk toza elini sürdüğünde, annesi onun ilgisini takip etmiştir ve buna 

uygun konuşmuştur. Aynı şekilde anne çocuğun ilgisini takip ettiği için çocuk 

gösterdiğinde, çocuğun tozlu yeri gösterdiğini anlamıştır ve konuşmasını buna göre 

düzenlemiştir. 

 

Fakat iĢitme kaybı ve dil öğrenme problemi olan bazı çocuk annelerinde, 

çocuklarının oyunlarında sıklıkla araya girdikleri, çocuğun hızına uyum 

sağlayamadıkları, öğretme çabasıyla ve çocuklarını deneme amacıyla oyunu organize 

etmeye çalıĢtıkları görülür (Clark, 2007; Cole, 1992 ).  
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Örnek 7 (Clark, 2007, s. 70-71), 

Bağlam. Koklear implantlı beĢ yaĢında bir erkek çocuk yerde kamyonuyla oyun 

oynamaktadır. Bu sırada oyuncağa uygun sesler çıkarmaktadır ve arabaları birbirine 

çarpıĢtırmaktadır. Ve anne katılır: 

Anne: Bak, bu ne? (Elinde bir motosiklet vardır) 

Çocuk: … (Cevap vermiyor, arabaları çarpıĢtırmaya devam ediyor) 

Anne: Bu ne? Buraya bak. 

Çocuk: … (Cevap vermiyor) 

Anne: Buna bak. Bu ne? (Arabanın birisini çocuktan uzaklaĢtırır ve motosikleti tutar) 

Çocuk: … (Omuz silker ve arabayı geri almaya çalıĢır) 

Anne: Yaramaz bir çocuk. Aslında biliyor ama söylemiyor. (Eğitimciye söylüyor) 

           Bu bir motosiklet. Biliyorsun, söyle “motosiklet” (Çocuğa söylüyor) 

Çocuk: Motosiklet. 

Annenin bu davranışlarıyla çocuğun oyunu bozulmuştur ve sonuç olarak çocuk 

hem annesiyle iletişim kurmak istememiştir hem de annesini oyununa katmak 

istememiştir. Anne çocuğun ilgisini takip etmediği için kendi girişimi işe yaramamıştır 

ve etkileşim devam etmemiştir (Clark, 2007).  

YetiĢkinlerin çocuğun ilgisini takip edebilmeleri için çocuğa karĢı duyarlı 

davranmaları gerekli görülmektedir (Ainsworth, 1969; Cole,  1992).  

 

Duyarlı davranmak. Annelerin çocuktan gelen sinyali fark etmesi bu sinyalleri 

doğru biçimde yorumlaması, yanıtlandırması ve tüm bunları anında yapması çocuğa 

karĢı duyarlı davranıĢ olarak tanımlanmaktadır (Ainsworth, 1969; Cole, 1992; Meadows 

vd., 2000). Bebekliğin ilk aylarında anneler baĢlarını sallayarak, yakınlaĢarak ya da 

gülümseyerek sözel olmayan ifadelerle yanıtlar verebilirler. Ġlerleyen zamanlarda bu 

sözel olmayan ifadelerin yerini sözel ifadeler almaya baĢlar (Clark, 2007; Cole, 1992). 

Böylece, anneler çocuğun iletiĢimsel giriĢimlerini fark ederler ve çocuğun iletiĢimsel 

giriĢimlerini yanıtlandırırlar (Clark, 2007; Cole,1992).  Annelerin duyarlı davranıĢı, 

çocuğun ilgisini takip etmeyi gerektirir (Ainsworth, 1969; Cole, 1992). Anne çocuğun 

ilgisini izlemediğinde çocuktan gelen sinyali fark etmez. Çocuktan gelen sinyali fark 

etmediğinde, çocuğun sinyalini veya iletiĢimsel giriĢimini yorumlayamaz. Bu durumda 
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anne çocuktan gelen sinyali, iletiĢimsel giriĢimi kaçırır ve çocuğa karĢı duyarlı davranıĢ 

göstermez (Cole, 1992). 

 

Örnek 8 (Clark, 2007, s. 73),  

Bağlam. Bir çocuk ve annesi evdelerdir. Çocuk etkileĢimi baĢlatır. 

Çocuk: Baba, iĢ. 

Anne: Evet, baba hala iĢte. 

“Evet” kelimesini eklemek çok önemli gibi görünmeyebilir. Fakat bu durum 

çocuğa fikrinin doğru olduğunu ve ebeveynin onu onayladığını göstermektedir ve 

böylece de istenilen sıcak atmosfer oluşmaktadır (Clark, 2007).Bu örnekte anne 

çocuğun anlatmak istediğini anlayıp buna uygun yorum yaparak çocuğa karşı duyarlı 

davranmıştır. 

Çocuğun anlatmak istediğini sözel olarak ifade etmek ve çocuğun meĢguliyeti 

üzerine konuĢmak, çocuğa karĢı duyarlı olmanın önemli göstergeleri olarak 

görülmektedir (Ainsworth, 1969; Cole, 1992). Alan yazına bakıldığında bu iki terim 

aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmaktadır. 

 

Çocuğun anlatmak istediğini sözel olarak ifade etmek. Çocuğun iletmek istediği 

düĢünce veya bilginin, yansıtmak istediği duygu veya davranıĢın anne tarafından 

anlaĢılması ve anında sözel olarak ifade edilmesidir. Bu davranıĢ çocuktan gelen 

ipuçlarını fark etmeyi ve yorumlamayı gerektirir. Anneler bunu çocuğun ilgisini iyi 

takip ettiğinde, çocuğun niyetini doğru biçimde anlayabildiğinde buna uygun sözel 

ifadeler kullanır. Böylece anne tarafından sarf edilen sözel ifadeler çocuk için anlamlı 

ve etkili olur (Cole, 1992). Annelerin bunu sağlayamadığı durumlarda, çocuğun ilgisi 

ile annenin kelimeleri arasında uyumsuzluk olur ve annenin üretimleri anlamsız kalır 

(Cole, 1992). 

 

Örnek 9 (Cole, 1992, s. 58), 

Bağlam. Çocuk yüksek bir sandalyeye çıkmaya çalıĢırken yere düĢer ve üzülerek 

annesine bakar. Anne katılır: 

Anne: Ohh, kurabiye yere düĢtü. (Durumu eğlenceli hale getirmek için anne çocuğuna 

kurabiye diye seslenir.) 
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Ya da, 

Çocuk otomobilin penceresinden dıĢarı bakar ve heyecanlı bir Ģekilde sesler 

çıkarır. Anne katılır: 

Anne: Oo, bak, çok büyük bir itfaiye kamyonu. 

 

Çocuğun meşguliyeti üzerine konuşmak. Çocuğun yaptığı iĢ veya meĢgul olduğu 

olaylar hakkında annenin konuĢması, bu konu üzerinden anlatımlar yapmasıdır. 

Çocuğun ilgisinin olduğu ya da çok ilgilendiği bir durum üzerinden konuĢmak çocuğun 

en iyi öğrendiği ve çocuk için en faydalı zamanlardır. Dolayısıyla anne bu anı yakalayıp 

çocuğun ilgisi üzerinden konuĢur ve kullandığı dil anlam kazanır (Cole, 1992). 

Örnek 10 (Clark, 2007, s. 74), 

Bağlam. Ġki buçuk yaĢında iĢitme kayıplı bir çocuk ile annesi birlikte 

ayakkabıları temizlemektedirler. 

Anne: Bak ayakkabıların ne kadar kirli. 

Çocuk: … (Çocuğun ayakkabısına bakması için zaman verilmiĢ) (Çocuk fırçalama 

hareketi yaparak jest ve mimik yapar) 

Anne: Evet doğru, onları fırçalamamız gerekir. Fırçamız nerede? (Etrafına bakar) 

Çocuk: … (Çocuk sepeti gösterir) 

Anne: Hadi fırçayı alalım. 

Çocuk: … (Çocuk kafasını sallar ve sepete doğru koĢar) 

Anne: Ben bunu fırçalayacağım sen de bunu fırçala. (Ayakkabıyı fırçalar) 

Çocuk: … (Çocuk fırçalarken sesler çıkarır, sonra annesinin alması için uzatır) 

Anne: Ohh, çok güzel yapmıĢsın. 

Bu örnekte çocuk ayakkabıyı fırçalamaya çalıştığını hareketleriyle, jest ve 

mimikleriyle göstermiştir. Anne de çocuğun yaptığı bu iş üzerinden konuşmuştur. 

Sonrasında aynı durum çocuk sepeti gösterdiğinde ve çocuk ayakkabısını fırçaladığında 

anne yine çocuğun yaptığı iş üzerinden konuşmuştur. Çocuğun meşgul olduğu iş 

üzerinden olduğu için annenin konuşmaları çocuğa anlamlı dil sağlamıştır. 

 

3) Kontrollü davranmak (Maternal control). Küçük çocuklar nesnelerin 

isimlerinden ziyade o nesnelerle kurdukları oyunla ilgilenirler. Bu sebeple çocuk bir 

nesneyle ilgilendiğinde onun oynaması için zaman verilir ve çocuğun oyununu kurması 
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için beklenerek çocuğun oynamasına fırsat verilir. Fakat bazı durumlarda anneler 

çocuklarının oyunlarına müdahale ederler, oyunu organize etmeye ve öğretim yapmaya 

çalıĢırlar (Clark, 2007). Bu anneler sözel ve fiziksel olarak yönlendirici davranırlar. 

Oyun sırasında çocuğa oyuncağı verip beklemek yerine, kendileri oynayarak çocuğa 

öğretme çabasında olurlar (Brinich, 1980; Lederberg ve Mobley, 1990; Nienhuys vd., 

1984).  

 

Örnek 11, (Clark, 2007, s. 43),  

Bağlam. Bir eğitimci on dört aylık iĢitme kayıplı bir çocuk ve annesiyle birlikte 

onların evlerinin mutfağında bir aile eğitimi seansı yapmaktadır. Eğitimci anneden 

çocuğuyla birlikte çorba yapmalarını istemiĢtir. 

Anne: Masaya geç Ģimdi. (Çocuğa söyler. Sonra eğitimciye, çocuğuna her gün bir Ģeyler 

öğreteceği zaman önce masaya oturttuğunu açıklar.) 

Anne: Bak, bu bir soğan. Bu soğan. Dinle, bir soğan. Bu ne? (Anne elinde bir soğan 

tutar.) 

Çocuk: … (Cevap vermez.) 

Anne: Dinle tekrar, bir soğan. Benim için söyle, bir soğan. 

Çocuk: U. 

Anne: Soğan. Tamam, belki havuçla daha iyi yaparız. 

Çocuk: … (Havuca uzanır.) 

Anne: (Havucu geri çeker.) Hayır, dinle, bu bir havuç, bir havuç. Dinle, havuç. Bu ne? 

Çocuk: (Tekrar havuca uzanır.) A. 

Anne: (Havucu almasına izin vermez.) Hayır, Ģimdi alamazsın. Bak burada daha çok 

var. (Pırasayı gösterir.) Bu bir pırasa. Dinle, bu bir pırasa, bir pırasa. Bu ne? 

Çocuk: … (Sandalyeden inmeye çalıĢır.) 

Anne: Hayır, inemezsin. Söyle pırasa. Dinle, pırasa! 

Çocuk bağırmaya ve annesine vurmaya baĢlar. 

Anne: (Eğitimciye söyler.) ġimdi görüyor musun? Senin söylediğin gibi onunla bir 

aktivite yapmak mümkün değil. Öncelikle onun kelime öğrenmesi gerekiyor. Ama onun 

için kelimeyi duyması da hatırlaması da çok zor. Ama akıllı bir çocuk, biliyorum. 

 Anne ile çocuğun arasında gerçek bir iletişim gerçekleşmemiştir. Etkileşim 

sırasında eğlenmekten ziyade anne ile çocuk sıkıntı yaşamıştır ve her hangi bir anlam 
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da paylaşmamışlardır. Bu durumda hem anne hem çocuk başarısızlık hissetmişlerdir 

(Clark, 2007). Anne çocuğa seçenek sunma, sebzelere dokunma ve oynama fırsatı 

vermek yerine öncelikle çocuğa sebzenin ismini söyletmeye çalışarak öğretim yapmaya 

çalışmıştır. Sonrasında, çocuk havuca uzandığında anne havucu geri çekerek çocuğun 

almasına izin vermemiştir. Çocuk sandalyeden inmek istediğinde yine engel olup 

kendisinin ilgilendiği işe devam etmiştir. Anne bu davranışlarıyla çocuğa karşı hem 

sözel hem de fiziksel olarak kontrollü davranmıştır.    

 

 Yukarıda tanımları yapılan etkileĢimi destekleyen ve etkileĢimi olumsuz 

etkileyen davranıĢlar Tablo 1‟de özetlenmiĢtir. Tablonun sol sütununda etkileĢim 

davranıĢlarının isimleri, sağ sütununda etkileĢim davranıĢlarının görülme biçimleri 

verilmiĢtir. 

 

            Etkileşimi Destekleyen Davranışlar 

Etkileşim 

davranışının 

adı 

 

Etkileşim davranışının görülme biçimi 

Çocuğun 

ilgisini takip 

etmek 

 

1. Anne çocuktan gelen ipuçlarını izler ve çocuğun iletiĢimsel 

giriĢimini fark eder ve anlar. 

2. Oyunda çocuğun ritmine uyum sağlar. 

3. Çocuğa karĢı duyarlı davranır. 

 Çocuğun anlatmak istediğini sözel olarak ifade eder. 

 Çocuğun meĢguliyeti üzerinden konuĢur. 

Çocukla ortak 

ilgi kurmak 

 

 

Ortak ilgiyi başlatmak:  

4. Çocuğun ilgisini takip eder ve çocuğun ilgisi yönünde oyuna 

devam eder. 

5. Oyunda fikir sunar. 

Ortak ilgiyi devam ettirmek:  

6. Çocuğa karĢı duyarlı davranır. 

7. Oyunda fikir sunar. 

8. Anne oyunu geniĢletir/zenginleĢtirir.  
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9. Anne oyunu önce kendisi oynayarak sonra çocuğa vererek 

oyunla sıra almayı düzenler. 

10. Anne dinlemeye dikkat çeker. 

11. Anne oyunların/nesnelerin seslerini verir. 

12. Anne çocuğun oyununu veya sesini taklit ederek sıra alır. 

13. Anne çocuğun ses üretiminden sonra sıra alır. 

        Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

Çocuğun 

ilgisini takip 

etmemek 

14. Anne çocuktan gelen ipuçlarını izlemez ve çocuğun 

iletiĢimsel giriĢimini anlamaz. 

15. Anne çocuğun iletiĢimsel giriĢiminin farkındadır ama 

çocuğun bu giriĢimini yanıtlamaz. 

Çocukla ortak 

ilgiyi 

sağlayamamak 

16. Anne çocuğun oyun oynamasına fırsat vermez ve çocuğun 

oyununa katılmak yerine kendi oyununu oynar. 

17. Anne çocuğa karĢı kontrollü davranır. 

18. Anne çocuğun ilgisini takip etmez. 

Kontrollü 

davranmak 

19. Anne çocuğun oyun oynamasını beklemez, oyuna fırsat 

vermez. 

20. Anne çocuğun oyununu fiziksel müdahaleyle yönlendirir, 

kontrol eder. 

 

Tablo 1. EtkileĢim davranıĢları ve bu davranıĢların görülme biçimleri 

 

İşitme Kayıplı Çocuklar ve İşiten Anneleri Arasındaki Etkileşimi İnceleyen ve 

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Müdahale Çalışmalarıyla İlgili Araştırmalar 

Ġlk çocukluk çağı dil geliĢiminde anne-çocuk etkileĢiminin belirleyici olduğu ve bu 

etkileĢimin çocuğun dil geliĢimini hızlandırdığı gibi diğer geliĢim alanları üzerinde de 

olumlu etkilerinin olduğuna değinilmiĢtir. Bu noktadan hareketle, iĢiten çocuk ve iĢiten 

annesi arasındaki etkileĢimin incelendiği gibi, iĢitme kayıplı çocuk ve iĢiten annesi 

arasındaki etkileĢimin incelendiği araĢtırmaların da olduğu görülmektedir. ĠĢitme 

kayıplı çocuğu olan iĢiten çocuk annelerinin etkileĢim davranıĢlarının incelendiği 

uluslararası ve ulusal araĢtırmalar yöntem bakımından incelendiğinde hem nicel ve hem 

nitel araĢtırmalara rastlanmaktadır. Tüm bu araĢtırmalardan elde edilen bulgular birlikte 
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değerlendirildiğinde, bulguların bir grubu iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annelerin 

olumlu etkileĢim davranıĢlarının olduğunu gösterirken, bulguların bir grubu da bu 

annelerin olumsuz etkileĢim davranıĢlarının olduğunu göstermektedir. Bu araĢtırmadaki 

annenin etkileĢim davranıĢlarının etkileĢimi destekleyen ve etkileĢimi olumsuz 

etkileyen davranıĢlar baĢlıkları altında incelenmesi planlandığından, nicel ve nitel 

yöntemlerle yapılmıĢ araĢtırma bulguları bu araĢtırma için önem taĢımaktadır. Ayrıca bu 

araĢtırma da niteliksel bir çalıĢma olduğundan, bu konuda yapılmıĢ nitel araĢtırmalar 

hem yöntem hem de bulgular açısından bu araĢtırma için öncü niteliğindedirler. 

Ġlk çocukluk çağında ortaya çıkan iĢitme kaybında, son yirmi yılda yenidoğan 

iĢitme taramasının yaygınlaĢmasıyla birlikte iĢitme kayıplı çocuklar dünyaya geldikleri 

ilk hafta teĢhis edilebilmekte ve ilk dört ay gibi zamanda cihazlandırılabilmektedir. 

TeĢhisin ve cihazlandırmanın erken döneme çekilmesi, hemen ardından erken eğitim 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. ĠĢitme kayıplı çocuklarda erken eğitim çalıĢmalarına 

bakıldığında annenin çocuğuyla olan etkileĢim becerilerinin geliĢtirilmesi için annelerin 

çocuğun eğitimine katıldığı ve annelerin becerilerinin desteklendiği programlara iliĢkin 

uluslararası boyutta araĢtırmaların olduğu görülmüĢtür. Ulusal çalıĢmalara bakıldığında, 

daha çok ilk çocukluk çağında iĢitme kayıplı çocuğu olan annelerin bilgi 

gereksinimlerini belirlemeye çalıĢan araĢtırmaların olduğu görülse de, aile eğitimi 

programının etkililiği, aile eğitimi seansının incelendiği ve aile eğitimi seanslarında 

öğretmenlerin amaçlarının belirlendiği çalıĢmalar da bulunmaktadır. Bu araĢtırmada, 

annenin etkileĢim davranıĢları aile eğitimi bağlamında incelendiğinden, aile eğitimi 

seanslarının uygulama biçimi de anlatılmıĢtır. Bu anlamda, iĢitme kayıplı çocuklarda 

yapılan aile eğitimine iliĢkin çalıĢmalar bu araĢtırma için önem taĢımaktadır. 

 

Uluslararası Araştırmalar 

İşitme Kayıplı Çocuk ile İşiten Anne Arasındaki Etkileşimi Konu Alan 

Araştırmalar 

Brinich (1980), iĢitme kayıplı çocuk annelerinin kontrol davranıĢları üzerine yaptığı 

araĢtırmada, kırk iĢitme kayıplı çocuk-annesi ve yirmi iĢiten çocuk-annesi çiftlerini 

çocukların yaĢı, cinsiyeti, annelerin eğitim durumu ve ailelerin gelir durumuna göre 

eĢleĢtirmiĢtir. Çocukların yaĢ grubuna uygun oyuncaklarla hazırlanmıĢ küçük bir odada 

annelerin çocukları ile 12 dakikalık oyunları videoteyp yoluyla kaydedilmiĢtir. 
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Videoteyp kaydından annelerin ve çocukların etkileĢim davranıĢlarının dökümü 

yapılarak kodlama yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda da iĢitme kayıplı çocuk 

annelerinin iĢiten çocuk annelerine göre daha yönlendirici oldukları ve kontrollü 

davrandıkları (maternal control) bulunmuĢtur. Ayrıca kontrollü davranıĢın karĢılıklı 

etkileĢimin devam etmesini engellediği açıklanmıĢtır. 

Wedell-Monning ve Lumley (1980), ilk çocukluk çağındaki iĢitme kaybının 

anne-çocuk etkileĢimi üzerindeki etkisini serbest oyun bağlamında incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. Altı iĢitme kayıplı çocuk ve iĢiten annelerini, aynı yaĢ grubundan altı 

iĢiten çocuk ve iĢiten anneleriyle karĢılaĢtırmıĢlardır. Anne-çocuk çiftleri iki ay içinde 

dört seans olmak üzere araĢtırmanın yürütüldüğü merkezde hazırlanan oyun odasına 

gelmiĢlerdir. Oyun odasında on dakikalık anne-çocuk etkileĢimleri videoteyple 

kaydedilerek araĢtırmanın verileri toplanmıĢtır. Videoteyp kayıtlarına mikro analiz 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, iĢitme kayıplı çocuk annelerinin etkileĢimde 

daha baskın oldukları, emir cümlelerini daha sık kullandıkları fakat aynı zamanda bu 

annelerin iĢiten çocuk annelerine göre daha duyarlı oldukları bulunmuĢtur. 

Nienhuys ve diğerleri (1984), iĢiten çocuk ve iĢitme kayıplı çocuk annelerinin 

konuĢma  (maternal speech) özelliklerini karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢlerdir. Orta 

gelir düzeyindeki ailelerden iki ve beĢ yaĢlarında iĢiten ve iĢitme kayıplı sekizer çocuk 

seçmiĢlerdir ve bu çocukları yaĢ ortalamasına göre gruplandırmıĢlardır. Grupları hem 

yaĢ hem de dil düzeyleri açısından eĢleĢtirerek karĢılaĢtırmalar yapmıĢlardır. ĠĢiten 

çocuklardan yaĢ ortalaması on bir ay olan çocuklar ĠĢiten Grup 1, yaĢ ortalaması yirmi 

altı ay olan çocuklar ĠĢiten Grup 2, yaĢ ortalaması altmıĢ üç ay olan çocuklar ĠĢiten 

Grup 5 olarak belirlenmiĢtir. ĠĢitme kayıplı çocuklarda iki gruba ayrılarak, yaĢ 

ortalaması otuz ay olan çocuklar ĠĢitme Kayıplı Grup 2, yaĢ ortalaması altmıĢaltı ay 

olan çocuklar da ĠĢitme Kayıplı Grup 5 olarak belirlenmiĢtir. Anne ve çocukların kendi 

evlerinde doğal oyunları bir veya bir buçuk saatlik videoteypler yoluyla kaydedilmiĢtir. 

Bu kayıtlardan annelerin konuĢmalarının (maternal speech) dökümü yapılmıĢtır. Daha 

önceden yapılmıĢ araĢtırmalardan derledikleri davranıĢ tanımlarından bir taslak 

oluĢturarak annelerin konuĢma özelliklerini incelemiĢlerdir. Bu taslakta anne konuĢması 

(maternal speech) özelliklerinden biçimsel karmaĢıklık (complexity), konuĢmaların 

çeĢidi (selected utterance), cümle tipi (sentence type), tekrarlar (repetitions), 

geniĢletmeler (expansions), konuĢmaların çocuğa uygunluğu (utterance acceptability) 
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ve konuĢmanın akıcılığı (fluency) gibi özelliklere yer verilmiĢtir. Ayrıca dil düzeyleri 

açısından ĠĢiten Grup 2 ile ĠĢitme Kayıplı Grup 5 birbirlerine benzer bulunmuĢ ve bu iki 

grup eĢleĢtirilmiĢ, ĠĢiten Grup 1 ile de ĠĢitme Kayıplı Grup 2 birbiriyle eĢleĢtirilmiĢtir. 

Bu eĢleĢtirmelerle gruplardaki anneler arasında karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın sonuçları ise Ģu Ģekilde olmuĢtur: 

 Annelerin konuĢmalarındaki karmaĢıklığa bakıldığında, iĢiten çocuk annelerinin 

konuĢmalarındaki karmaĢıklığın çocukların yaĢı büyüdükçe arttığı bulunmuĢtur. 

Fakat iĢitme kayıplı çocuk gruplarındaki anneler kendi aralarında 

değerlendirildiğinde bu annelerin konuĢmalarındaki karmaĢıklıkta yaĢa bağlı 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bunun yanında ĠĢitme Kayıplı Grup 2 

annelerin konuĢmalarının dil öncesi dönem annesi konuĢma özellikleri 

gösterdiği, ĠĢitme Kayıplı Grup 5 annelerinin de üç yaĢ düzeyinde çocuk annesi 

konuĢma özellikleri gösterdiği bulunmuĢtur. ĠĢiten Grup 2 ile ĠĢitme Kayıplı 

Grup 5 karĢılaĢtırıldığında anne konuĢmalarının karmaĢıklığında anlamlı bir 

farklılık elde edilmemiĢtir. Cümle özelliklerinin karmaĢıklığına bakıldığında 

ĠĢiten Grup 2‟nin puanları ĠĢitme Kayıplı Grup 5 annelerinden yüksek 

bulunmuĢtur.  

 Annelerin konuĢmalarının çeĢidi değerlendirildiğinde, iĢitme kayıplı çocuk 

annelerinin seslerini daha fazla çeĢitlendirdikleri görülmüĢtür.  

 Annelerin kurdukları cümle tipleri, bildiri (declarative), emir (imperative) ve 

soru (interrogative) açısından değerlendirilmiĢtir. BeĢ yaĢ iĢiten çocuk 

annelerinin, iĢitme kayıplı çocuk annelerine göre daha fazla bildiri formu 

kullandıkları ve konuĢmalarında daha az etiketleme yaptıkları görülmüĢtür. BeĢ 

yaĢ iĢitme kayıplı çocuklar iĢiten yaĢıtlarına göre anneleri tarafından daha çok 

emir formuna maruz kalmıĢlardır. KonuĢmaların soru formunda ise gruplar 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır. Ġki yaĢ iĢiten ve iĢitme kayıplı çocuk 

annelerinin konuĢmalarında soru formu ortaya çıkmamıĢtır. ĠĢitme kayıplı çocuk 

anneleri daha fazla emir cümlesi kullanmıĢlar, daha az soru formu ve daha az 

5N1K soruları kullanmıĢlardır. 

 Annelerin konuĢmaları tekrarlar (repetitions) ve geniĢletmeler (expansions) 

açısından değerlendirildiğinde, ĠĢiten Grup 2 anneleri, ĠĢitme Kayıplı Grup 5 

annelerinden iki kat fazla geniĢletme yapmıĢlardır. ĠĢitme Kayıplı Grup 5 
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anneleri, tamamlanmamıĢ geniĢletmeler yapsalar da, ĠĢitme Kayıplı Grup 2 

annelerine göre daha fazla geniĢletme yapmıĢlardır. ĠĢitme kayıplı çocuk 

anneleri konuĢmalarında daha fazla tekrar kullanmıĢlardır. 

 KonuĢmanın akıcılığı değerlendirildiğinde de, ĠĢiten Grup 2 annelerinin ĠĢitme 

Kayıplı Grup 2 annelerine göre daha fazla tutukluk yaĢadıkları görülmüĢtür. 

Lederberg ve Mobley (1990), iĢitme kaybının anne-çocuk arasındaki bağlanma 

ve anne-çocuk arasındaki etkileĢim üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemiĢlerdir. 

Kırk bir iĢitme kayıplı çocuk ile kırk bir iĢiten çocuk anneleriyle birlikte yapılan 

araĢtırmanın verileri iki basamakta toplanmıĢtır. AraĢtırma için bir oyun odası 

düzenlenmiĢtir. Her çift bu oyun odasına bir hafta arayla olmak üzere iki defa 

gelmiĢlerdir ve her ikisinde de anne-çocuk etkileĢimleri videoteyp yoluyla 

kaydedilmiĢtir. Ġlk seansta anne-çocuk çiftinden on beĢ dakika boyunca serbest oyun 

oynamaları istenmiĢtir. Ġkinci seansta yine oyun sırasında, Ainsworth tarafından 

geliĢtirilen anne-çocuk bağı ile ilgili bir ölçekle sadece çocuklar değerlendirilmiĢtir. 

Anne-çocuk arasındaki bağlanmanın ve anne-çocuk arasındaki etkileĢimin niceliğinin 

ve niteliğinin incelendiği bu araĢtırmanın bulguları, anne-çocuk arasındaki bağlanmada 

iĢitme kayıplı çocuk-iĢiten anne ve iĢiten çocuk-iĢiten anne çiftleri arasında bir farklılık 

olmadığını göstermiĢtir. Anne-çocuk arasındaki güvenli bağlanmanın her iki grupta da 

benzer Ģekilde geliĢtiği ve bunun dil geliĢimiyle iliĢkili olmadığı belirtilmektedir. 

Plaphinger ve Kretschmer (1991), iĢiten bir anne ile onun iki buçuk yaĢındaki 

iĢitme kayıplı çocuğu arasındaki etkileĢimi çeĢitli toplumsal bağlamlarda incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. Veri toplama süreci on üç ay süren araĢtırmanının verileri saha notları, 

videoteyp kayıtları ve anneyle yapılan görüĢmeler yoluyla toplanmıĢtır. Verilerin 

analizinde etnografik teknikler kullanılmıĢtır. Anne-çocuk etkileĢiminde, bakıĢ, annenin 

soru kullanımı, annenin kendi kendine yaptığı tekrarlamalar ve annenin çocuğun 

iletiĢimsel eylemlerine yanıt verme Ģekli gibi dört davranıĢın incelenmesine karar 

verilmiĢtir. Verilerin çözümlenmesi sonucunda, anne-çocuk arasında iki tür etkileĢim 

biçiminin baskın olduğu, bunlardan birincisinin “isimlendirmek”, ikincisinin de 

“diyalog kurmak” olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ġsimlendirme Ģeklindeki etkileĢimin didaktik 

olduğu ve öğretmen-çocuk arasındaki etkileĢimlere benzediği, diyalog kurma Ģeklindeki 

etkileĢimde hem çocuğun hem de annenin konuĢmayı baĢlatma ve sürdürme çabası 

içinde oldukları açıklanmıĢtır. Bu etkileĢimler sırasında, annenin çocuğu deneme amaçlı 
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sorular yönelttiği, çocuğun dikkatini çekmek için yinelemeler yaptığı böylece sohbeti 

devam ettirdiği belirtilmektedir. Annenin farklı stratejiler kullanarak bilgi alıĢveriĢine 

yol açtığı fakat bunu yaparken çocuğun konuyu değiĢtirmesine fırsat vermediği 

açıklanmıĢtır. 

Meadow-Orlans (1997), on sekiz anne-bebek çiftinin etkileĢimini karĢılaĢtırmalı 

olarak incelediği araĢtırmasında, katılımcıları iĢiten anne-iĢitme kayıplı bebek, iĢiten 

anne-iĢiten bebek, iĢitme kayıplı anne- iĢiten bebek ve iĢitme kayıplı anne-iĢitme kayıplı 

bebek olarak dört gruba ayırmıĢtır. Bebekler 12 ve 18 aylık olmak üzere veriler iki 

aĢamada toplanmıĢtır. Anne-bebek etkileĢimleri, bir oda içinde, bir grup oyuncaktan 

oluĢan serbest bir oyunla anne ile bebek oynarken videoteyp yoluyla kaydedilmiĢtir. 

Bebekler on iki aylıkken on beĢ dakika, on sekiz aylıkken yirmi dakika alınan 

kayıtlarda, annelerden evdeymiĢ gibi doğal ve istedikleri biçimde oynamaları 

istenmiĢtir. Videoteyp kayıtlarından elde edilen etkileĢim gözlemleri, alan yazında 

anne-çocuk etkileĢimi üzerine yapılmıĢ araĢtırmalardan referans alarak oluĢturulan bir 

ölçek yoluyla analiz edilmiĢtir. Toplamda 160 videoteyp kaydı elde edilmiĢtir ve beĢ 

uzmanın iĢbirliğiyle ölçek üzerinden bu kayıtlar analiz edilmiĢtir. Bu araĢtırmanın 

sonucunda iĢitme kayıplı anne-iĢitme kayıplı bebek ve iĢiten anne-iĢiten çocuk 

çiftlerinin, iĢiten anne-iĢitme kayıplı bebek ve iĢitme kayıplı anne-iĢiten bebek çiftlerine 

göre daha pozitif bir etkileĢim sağladıkları bulunmuĢtur. ĠĢiten anne-iĢitme kayıplı 

bebek arasındaki etkileĢimlerde ise, iĢiten anne-iĢitme kayıplı bebek arasındaki 

etkileĢim ile ilgili alan yazınla uyumlu olduğuna vurgu yapılmıĢ ve çiftler arasında 

uyumsuzluk, annelerde iĢiten bebek annelerine göre daha az esnek, daha az onaylayıcı 

davranıĢlar ve daha fazla öğretici davranıĢlar gösterdikleri belirtilmiĢtir. On ikinci ay 

videoteyp kayıtları ile on sekiz ay videoteyp kayıtları karĢılaĢtırıldığında ise on sekiz 

aylık kayıtlarda anne-bebek etkileĢiminin daha pozitif olduğu, zamanla bir geliĢme 

olduğuna vurgu yapılmıĢtır ve araĢtırmacılar tarafından önemli bir geliĢme olarak 

aktarılmıĢtır.  

 Lederberg ve Everheart (2000), yirmi iki ay ile otuz altı ay aralığındaki iĢitme 

kayıplı çocuk ve iĢiten çocuklar ile onların iĢiten anneleri arasındaki iletiĢime bakarak 

iĢitme kaybının dilin kullanımı ve diyaloğun bileĢenleri üzerindeki etkisini 

incelemiĢlerdir. Çocukların yaĢına uygun oyuncaklarla düzenlenen oyun odalarında, 

annelerin çocuklarıyla evde gibi oynamaları istenmiĢtir ve bu oyunları videoteyp 
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yoluyla kaydedilmiĢtir. Videoteyp kayıtlarından elde edilen bulgular istatistiksel olarak 

analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın bulguları, iĢitme kayıplı çocuk anneleri ile iĢiten çocuk 

annelerinin benzer Ģekilde iletiĢim kurduklarını ve bu annelerin eĢit düzeyde duyarlı 

davranıĢlar sergilediklerini göstermektedir. Ayrıca benzer araĢtırmaların aksine, iĢitme 

kayıplı çocuk annelerinin etkileĢimde konu baĢlatmayı iĢiten çocuk annelerinden daha 

fazla kontrol etmedikleri, iĢitme kayıplı çocuk annelerinin iĢiten çocuk anneleri kadar 

duyarlı oldukları açıklanmıĢtır. 

 

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Müdahale Çalışmalarıyla İlgilenen 

Araştırmalar  

Calderon (2000), iĢiten ebeveynlerin okul programına katılımı ile iĢitme kayıplı 

çocuklarının dil geliĢimi, erken okuma becerisinin geliĢimi ve sosyal-duygusal geliĢimi 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Birinci olarak, ebeveynin okul programına katılımı veya 

ebeveynin eğitim durumu ve çocuğuyla olan iletiĢimsel becerisi çocuğun gelecekteki 

dil, okuma ve sosyal-duygusal becerisi hakkında ipucu sağlar mı, ikinci olarak da eğer 

ebeveyn faktörü çocuğun geliĢiminde önemli bir değiĢiklik yaratıyorsa bunu etkileyen 

ebeveynlik özelliği nedir, çocuğun geliĢimini desteklemek amacıyla bu ebeveynlik 

özellikleri desteklenebilir mi sorularına yanıt aranmıĢtır. AraĢtırmanın katılımcıları bir 

okul öncesi kurumda erken müdahale programında yer alan 28 iĢitme kayıplı çocuk ve 

iĢiten ebeveynlerinden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın verileri, kurum merkezli ve ev 

merkezli yapılan eğitim seanslarında yapılan videoteypler yoluyla ve uzman 

günlükleriyle toplanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, ebeveynin okula katılımının 

çocuğun geliĢimi hakkında öngörü oluĢturduğu, fakat özellikle ebeveynin iletiĢimsel 

becerilerinin daha güçlü bir öngörü oluĢturduğu sonucuna varılmıĢtır. Ebeveynin 

iletiĢim becerisinin çocuğun hem dil ve erken okuma becerileri, hem de sosyal-duygusal 

geliĢimi üzerinde güçlü bir belirleyici olduğu belirtilmiĢtir. Daha iyi iletiĢim becerisi 

gösteren ebeveyn çocuklarının dil becerisi ve erken okuma becerisini değerlendiren 

ölçeklerden daha yüksek puanlar aldıkları ve bu çocuklarda daha az davranıĢ 

problemlerinin gözlendiği belirtilmiĢtir. 

Almanya‟da Muenster ilinde bulunan bir üniversitenin kliniğinde yapılan bir 

araĢtırmada, iĢitme kayıplı çocuklar ve ebeveynleri için Ebeveyn Programı (Muenster 

Parental Programme, MPP) geliĢtirilmiĢtir. Yenidoğan iĢitme taramasının 
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yaygınlaĢmasıyla birlikte, dil öncesi dönemde iĢitme kayıplı bebekler için uygun erken 

eğitim programına ihtiyacın ortaya çıktığı ve bu ihtiyacı karĢılamak amacıyla ebeveyn 

programının geliĢtirildiği ve değerlendirildiği belirtilmiĢtir. Üniversitenin kliniğine 

kayıtlı olan 29 ebeveyn ve 24 (3-12 ay) çocuktan oluĢan araĢtırmanın katılımcıları, 

eğitim programına katılması için 15 ebeveyn, kontrol grubu için de 14 ebeveyn olmak 

üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Muenster Ebeveyn Programı altı aylık bir kurs olup, grup 

seansları ve bireysel seanslardan oluĢmaktadır. Altı oturumdan oluĢan grup 

seanslarında, 4-6 ebeveyn çocuklar olmadan bir araya getirilmekte ve ebeveynlere 

duyarlı annelik ile ilgili danıĢmanlık verilmektedir. Bunun ardından iki oturumdan 

oluĢan bireysel seanslarda da her ebeveyn ve çocuğuyla bireysel çalıĢılmaktadır. Burada 

ebeveynlere, çocuklarıyla etkileĢim kurarken öğrendiklerini transfer etmeleri konusunda 

destek sağlanmaktadır. AraĢtırmanın verileri, bu klinikte yapılan MPP seanslarının 15 

dakikalık videoteyp kayıtlarıyla toplanmıĢtır. 15 dakikalık videoteyp kayıtları içinde 4 

dakikalık zaman dilimi temsili olarak seçilmiĢtir. Doğal iĢitsel sözel yaklaĢımı 

benimseyen bu programın amacının, ebeveynlerin duyarlı davranıĢlarını 

geliĢtirmek/artırmak ve uygun olmayan iletiĢimsel giriĢimlerini azaltmak olduğu 

belirtilmektedir. Bunu değerlendirebilmek amacıyla da programın baĢında ve sonunda 

her iki gruptan elde edilen temsili kayıtlar değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda 

ise, eğitim programına katılan gruptaki ebeveynlerin, çocuklarının sesli ve iletiĢim 

sinyallerine duyarlı davranıĢlarının arttığına, bunun yanında uygun olmayan iletiĢimsel 

giriĢimlerinin azaldığına ulaĢılmıĢtır. Eğitim programına katılmayan kontrol grubundaki 

ebeveynlerin davranıĢlarında da bir değiĢiklik görülmediği belirtilmiĢtir (Glanemann, 

Reichmuth, Matulat, ve Zehnhoff-Dinnesen, 2013). 

James, Wardnerkar-Kamble ve Lam Cassattari  (2013), yaptıkları vaka 

çalıĢmasında, iĢitme kayıplı küçük çocuğu olan üç aile ile yürütülen erken müdahale 

programının etkililiğini incelemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmada, üç aileye de yedi 

hafta süren video temelli bir erken müdahale programı (Video Intervention Guidance-

Video Temelli Erken Müdahale Programı (VIG)) uygulanmıĢtır. Anne ile çocuğun 25 

dakika kadar evde oynadıkları biçimde oynamaları istenerek, videoteyp yoluyla kayıt 

alınmıĢtır. Bu kayıtları uzmanlar anneyle birlikte izleyerek, anne-çocuk etkileĢimini 

birlikte değerlendirmiĢlerdir. Ayrıca bu kayıtlar üzerinden anne-çocuk etkileĢimi, 

çocuğun erken iletiĢimsel becerileri ve anne-çocuk arasındaki duygusal bağıyla ilgili 



49 
 
 

 
 
 

ölçekler üzerinden kodlamalar yaparak, değerlendirmeler yapılmıĢlardır. AraĢtırmanın 

sonucunda, öncelikle, çocuğun erken iletiĢimsel becerilerini ve anne-çocuk arasındaki 

duygusal bağı değerlendiren ölçeklerin müdahale programının etkililiğini 

değerlendirmede kullanıĢlı olduğu belirtilmiĢtir. Ġkinci olarak da, müdahale 

programından sonra her ailede geliĢim görüldüğü saptanmıĢtır. Ailelerin de müdahale 

sürecindeki amaçlarına ulaĢtıkları belirtilmiĢtir. 

 

Ulusal Araştırmalar 

İşitme Kayıplı Çocuk ile İşiten Annesi Arasındaki Etkileşimi Konu Alan 

Araştırmalar 

CoĢkun (1997), tek katılanlı vaka çalıĢmasında, okul öncesi çağda iĢitme kayıplı çocuğu 

olan normal iĢiten bir annenin grup oyunları esnasında kullandığı stratejileri 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın katılımcıları, okul öncesi çağda iĢitme kayıplı bir çocuk, 

onun annesi ve teyzesinin normal iĢiten kızından oluĢmaktadır. Ailenin günlük 

rutinlerinde saha notları, görüĢmeler, ses ve videoteyp kayıtları ile toplanan veriler, 

aktiviteler temel alınarak gözden geçirilmiĢ ve sınıflandırılması yapılmıĢtır. Seçilen 

videoteyp kayıtlarına mikro etnografik analiz tekniği uygulanmıĢtır. Sonuç olarak 

oyunların aile içinde günlük rutinlerde yer aldığı, çocuğun annesi-babası ve iĢiten 

arkadaĢları ve kuzenlerinin çocukla sıklıkla oynadıkları görülmüĢtür. ĠĢitme kayıplı 

çocuğun, annesinin ve kuzeninin rolleri ve uyguladıkları stratejiler incelendiğinde 

annenin çocuğun kuzenini oyuna kattığı, oyunu baĢlatmak, sürdürmek ve durdurmak 

için çeĢitli stratejiler uyguladığı belirtilmiĢtir. Annenin, çocuğun oyuna aktif katılımını 

sağladığı ve oyunun kurallarını öğrenmesini desteklediği belirtilmiĢtir. 

Özyürek (1997), yüksek lisans tezi için yaptığı araĢtırmasında, iĢiten bir anne ile 

okul çağında olan iĢitme kayıplı çocuğu arasındaki sözlü etkileĢimlerinde bağlamın ve 

sohbetin öğelerinde konu değiĢtirmelerini incelemeyi amaçlamıĢtır. Tek katılanlı vaka 

çalıĢmasında, araĢtırmanın verileri ailenin günlük rutinlerinde tutulan saha notları, 

görüĢmeler, ses ve videoteyp kayıtları yoluyla toplanmıĢtır. Temsili videoteyp 

kayıtlarına mikro etnografik analiz tekniği uygulanmıĢ ek olarak niceliksel analiz 

tekniği de kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma, iĢitme kayıplı çocuğun ailesinde farklı 

bağlamlarda gerçekleĢen etkileĢimleri araĢtırma ve betimleme olanağı sağlamıĢtır. 

AraĢtırmanın verileri, aile içindeki bireylerin iĢitme kayıplı çocukla farklı bağlamlarda 
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sohbetler baĢlattıklarını, çocuğun da aile bireyleriyle grup ve bire-bir sohbetlere 

katıldığını göstermiĢtir. Çocuğun bire-bir girdiği sohbetlerin daha çok annesiyle birlikte 

olduğu ve bu sohbetlerin evlerinin oturma odasında, okulda, sokakta ve pazar 

dönüĢünde olduğu görülmüĢtür. 

Uzuner, 2000 yılındaki araĢtırmasında, okul öncesi çağdaki iki iĢitme kayıplı 

çocuk ve onların iĢiten annelerinin çeĢitli bağlamlardaki etkileĢimlerinde gerçekleĢen 

bozukluklarda annelerin bu bozuklukları düzeltmek için uyguladıkları stratejileri 

karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın deseni, karĢılaĢtırmalı vaka çalıĢmasıdır. Toplanan 

videoteyp kayıtları mikro etnografik analitik teknikleriyle analiz edilmiĢtir. Her iki 

aileden elde edilen veriler karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bulguları, 

annelerin günlük yaĢantılarında çocuklarıyla sıklıkla oyun oynadıklarını göstermiĢtir. 

Annelerin stratejileri incelenmek üzere iki tür oyun belirlenmiĢtir. Seçilen bu oyunlarda, 

annelerin uyguladıkları sözel ve sözel olmayan stratejiler birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Annelerin çocuklarıyla iletiĢimi devam ettirmek için farklı stratejiler uyguladıkları ve 

bunu yaparken çocuklarının iletiĢim amaçları ve iĢlevlerini öğrenmelerini sağladıkları 

açıklanmıĢtır. 

Yılmaz (2000), yüksek lisans tezi araĢtırmasında iĢiten bir Türk anne ile 

anasınıfına devam eden iĢitme kayıplı çocuğunun doğal ev ortamında çeĢitli 

bağlamlardaki etkileĢimlerinde annenin kullandığı emir ifadelerini ve çocuğun bu 

ifadelere verdiği yanıtları incelemiĢtir. Betimsel yöntem kullanılan bu araĢtırmanın 

verileri, videoteyp ve ses kayıtları, katılımcı gözlemci notları ve araĢtırmacı günlükleri 

yoluyla toplanmıĢtır. Elde edilen bulgulardan oyun oynamanın ailenin günlük rutinleri 

arasında olduğu tespit edilmiĢtir. Bu oyunlar içinde annenin kullandığı emir ifadeleri 

incelendiğinde, her bir aktivitede annenin emir ifadelerinin türü ve amaçlarının farklılık 

gösterdiği bulunmuĢtur. Bunun sebebinin de etkileĢim sırasında kullanılan malzeme ve 

annenin çocuğun dil düzeyi hakkındaki düĢüncelerinin olduğu belirtilmiĢtir. 

 

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Müdahale Çalışmalarıyla İlgilenen 

Araştırmalar 

Gökcan (1987), yüksek lisans tezi olarak yürüttüğü araĢtırmasında iĢitme kayıplı çocuğa 

sahip anne-babaların kendilerine verilen aile eğitimi öncesi ve sonrası beklentilerinin 

arasındaki farklılıkları inceleyerek aile eğitimlerinden fayda sağlayıp sağlamadıklarını 
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ortaya koymak istemiĢtir. Bir üniversiteye bağlı iĢitme kayıplı çocukların eğitimi ve 

uygulama merkezinden aile eğitimi almıĢ, 32‟si anne, 32‟si baba olmak üzere 64 

katılımcı belirlemiĢtir. Bu katılımcılara iki bölümden oluĢan anket uygulamıĢtır. Birinci 

bölümde aile eğitimi aldıktan sonraki bilgilerini sorgulamıĢ, ikinci bölümde de aile 

eğitimi almadan önceki bilgilerini sorgulamıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, aile eğitimi 

sonrasında olumlu yönde farklılık olduğu, aile eğitimi almanın ailelere katkısının 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Akçamete ve Kargın (1996), iĢitme kayıplı çocukların annelerinin 

gereksinimlerini ve bu gereksinimlere etki eden faktörleri belirlemeyi hedeflemiĢlerdir. 

AraĢtırmanın katılımcıları, iĢitme kayıplı çocuğu olan 211 anneden oluĢmaktadır. Bu 

annelerin çocukları Ankara ilinde bir özel eğitim kurumunda eğitim almaktadır. 

Annelerin 106‟sının aile eğitimi aldığı, 53 „ünün ise almadığı belirtilmiĢtir. 

AraĢtırmanın verilerini toplamak için Aile Gereksinimleri Belirleme Aracı‟nı 

kullanmıĢlardır. Bailey ve Simenson‟a ait Aile Gereksinimleri Belirleme Aracı‟nın 

Türkçe‟ye çevirme çalıĢması ve geçerlik güvenirlik çalıĢması 1995 yılında Sucuoğlu 

tarafından yapılmıĢtır. Aynı araĢtırmada, Sucuoğlu zihinsel engelli ve otistik çocuğu 

olan ailelerin gereksinimlerini belirleme çalıĢması yapmıĢtır. Dolayısıyla araĢtırmacılar 

bu çalıĢmada, hem bu aracın iĢitme kayıplı çocuğa sahip anne grubu için geçerlik 

güvenirlik çalıĢmasını yapmıĢlardır hem de bu aracı veri toplamak için kullanmıĢlardır. 

Bu araç iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, 35 maddeden oluĢan ailelerin bilgi 

gereksinimlerini soran, hayır, emin değilim, evet olarak cevaplanması beklenen 

sorulardan oluĢmaktadır. Ġkinci bölümde ise, açık uçlu bir soru yoluyla her aileye özel 

gereksinimin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın bulguları, ailelerin en fazla 

gereksinim duydukları alanlar ve en az gereksinim duydukları alanlar Ģeklinde 

yorumlanmıĢtır. Sonuç olarak ailelerin en çok çocuklarıyla nasıl oynayacakları, nasıl 

konuĢacakları konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. En az 

gereksinim duydukları konu ise, ailenin ev iĢleri konusunda yardıma ihtiyaç duydukları 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Açık uçlu sorudan oluĢan bölümden elde edilen verilerde ise, 

aileler en fazla iĢitme cihazlarının devlet tarafından karĢılanmasına ihtiyaç duyduklarını 

belirtmiĢlerdir. 

Akçamete ve Kargın (1997), 0-3 yaĢ aralığında 6 iĢitme kayıplı çocuk ve 

anneleri ile yaptıkları çalıĢmada, çocukların ve annelerinin ihtiyaçlarının temel alındığı 
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erken müdahale programının etkililiğini incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın yönteminde 

öntest-sontest tek gruplu deneysel model kullanarak, anneleri eğitim programının 

baĢında ve sonunda değerlendirmiĢlerdir. Öncelikle annelerin bilgi ihtiyaçlarını 

belirlemiĢler, bu ihtiyaçlar doğrultusunda annelere bilgilendirme programı 

uygulamıĢlardır. Sonrasında, iĢitsel becerilerin geliĢimi, dil öncesi ve dil sonrası 

becerilerin geliĢimine yönelik hedeflerin olduğu eğitim programı hazırlamıĢlardır. 

Annelerin bilgi gereksinimleri çocuklarının engeli hakkında bilgiye ihtiyaç duydukları 

yönünde bulunmuĢtur. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim programından ailelerin 

faydalandığı, memnun kaldıkları, bu konuda öz güven kazandıkları ve çocuklarıyla 

iletiĢim kurmayı daha iyi öğrendikleri sonuçlarına varılmıĢtır. Sözlü iletiĢim becerileri 

gözlem formu ile de annelerin iĢitsel beceriler, dil öncesi ve dil sonrası becerileri 

değerlendirilmiĢtir. Annelere uygulanan öntest ve sontest arasındaki farka bakıldığında, 

annelerin bu programla bu becerileri geliĢtirdikleri sonucuna varılmıĢtır. 

Kargın, 2001 yılında yaptığı bir çalıĢmada, kırsal bölgede yaĢayan iĢitme kayıplı 

çocuklara yönelik geliĢtirilen bireyselleĢtirilmiĢ aile eğitimi programının etkililiğini 

değerlendirmeyi amaçlamıĢtır. Ankara ilinde bulunan Elmadağ ilçesi ve köylerinde 

yaĢayan 0-4 yaĢ arasındaki 12 iĢitme kayıplı çocuk ve ailesi araĢtırmanın katılımcılarını 

oluĢturmaktadır. Bu çocukların ileri ve çok ileri derece kayıplı, iĢitme cihazı kullanan 

ve daha önceden hiç eğitim almamıĢ ve ek bir engellerinin olmadığı belirtilmiĢtir. 12‟si 

çocuk, 6‟sı kontrol grubu, 6‟sı deney grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. 

AraĢtırmanın yönteminde öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılmıĢtır. 

Deney grubundaki çocuklar için araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “Sözel ĠletiĢim 

Değerlendirme Formu” uygulanarak çocukların sözlü dil becerileri değerlendirilmiĢtir. 

Bu çocukların anne-babaları içinde Kargın ve Akçamete (1996) tarafından geliĢtirilen 

“Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı” uygulanarak anne-babaların çocuklarının 

eğitimleri konusunda bilgi gereksinimleri belirlenmiĢtir. Bunların sonucunda deney 

grubu çocukları için sözel iletiĢime iliĢkin hedefler, anne-babaları için de çocuklarının 

eğitim konusunda bilgi gereksinimlerine iliĢkin hedefler belirlenerek, 

“BireyselleĢtirilmiĢ Aile Eğitimi Programı” hazırlanmıĢtır. Veriler on haftalık bir süreç 

içinde katılımcıların evinde toplanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda ise, Anne-Baba 

Gereksinimlerini Belirleme Listesi ile toplanan verilerle, deney grubuna uygulanan 

bilgilendirme programının etkili olduğu bulunmuĢtur. Sözel ĠletiĢim Değerlendirme 
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Formu ile toplanan verilerle de, deney grubuna uygulanan sözel iletiĢimi geliĢtirme 

programının etkili olduğu bulunmuĢtur. Özetle, kırsal kesimde yaĢayan iĢitme kayıplı 

çocuklara yönelik geliĢtirilen erken eğitim programının hem çocukların sözlü iletiĢim 

becerilerinin geliĢmesinde hem de anne-babaların bilgi düzeyinde etkili olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca bu bulguları ailelerin özelliklerine ve gereksinimlerine 

uygun düzenlenen programların baĢarılı olduğunu belirten araĢtırma sonuçlarını da 

desteklemiĢtir. 

Turan (2010), iĢitme kayıplı çocuklarda iĢitsel-sözel yaklaĢımla sürdürülen bir 

aile eğitimini incelemiĢtir. Aile eğitimlerinde uygulama sürecine iliĢkin bilgi vermeyi 

amaçlayan bu araĢtırmada, aile eğitiminin seans amaçları ve bu amaçların seans akıĢı 

içinde nasıl gerçekleĢtirildiği incelenmiĢtir. AraĢtırma yöntemi vaka çalıĢması olarak 

desenlenmiĢtir. AraĢtırmanın katılımcıları, bir üniversiteye bağlı iĢitme kayıplı çocuklar 

eğitim ve araĢtırma merkezinde aile eğitimi programına devam eden iĢitme kayıplı bir 

çocuk ve annesinden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın verileri iki eğitimci tarafından 

yürütülen aile eğitimi seanslarının videoteyp kayıtları ve araĢtırmacı günlükleri yoluyla 

toplanmıĢtır. Ortalama kırk beĢ dakika–bir saat süreli altı aile eğitimi yapılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, aile eğitimlerinin seans amaçlarını ve bu 

amaçların seçilme nedenlerini ortaya koymuĢtur. Annenin etkileĢim ve oyun becerilerini 

geliĢtirme, dinleme oyunları ve seslere dikkat çekme ve çocuğun davranıĢ eğitimi 

konularının seans amaçlarını belirlediği belirtilmiĢtir. Ayrıca aile eğitimlerinin seans 

akıĢı ve seans bölümlerinin içeriği ile ilgili bilgiler ortaya çıkmıĢtır.  

Turan, 2014 yılında yaptığı eylem araĢtırmasında doğal/iĢitsel sözel yöntemin 

benimsendiği iĢitme kayıplı çocuklarda erken müdahale programında öğretmenlerin 

amaçlarını belirlemek istemiĢtir. AraĢtırmanın katılımcıları, iki iĢitme engelliler 

öğretmeni ve altı aile ile onların çocuklarından oluĢmaktadır. Her öğretmen üç aile ile 

çalıĢmıĢtır. AraĢtırmanın bulguları, aile eğitimleri sırasında alınan videoteyp kayıtları ve 

aile eğitimlerinin değerlendirilmesinde alınan ses kayıtları yoluyla toplanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda ise, aile eğitimlerinde öğretmenlerin iki grup amaçlarının 

olduğu, birincisinin çocukla ilgili, ikincisinin de ebeveynlerle ilgili olduğu 

belirlenmiĢtir. Çocuklar için belirlenen amaçların, dinleme, etkileĢim, konuĢma ve dil 

becerilerinin geliĢtirilmesiyle ilgili olduğu belirtilmiĢtir. Ebeveynler için belirlenen 
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amaçların da ebeveynlerin etkileĢim ve oyun becerilerinin geliĢtirilmesi ve çocukların 

davranıĢlarıyla ilgili problemlerle baĢa çıkabilme becerisiyle ilgili olduğu belirtilmiĢtir. 

Ulusal düzeyde yapılan erken çocukluk dönemindeki iĢitme kayıplı çocuk ve 

iĢiten annesi arasındaki etkileĢimin incelendiği ve yine bu dönemde iĢitme kayıplı 

çocuklarda aile eğitimi çalıĢmalarını konu alan araĢtırmaların sayıca az olduğu 

görülmektedir. Dünya ile birlikte ülkemizde de yenidoğan iĢitme taramasının 

yaygınlaĢması, erken dönemde aile eğitimi çalıĢmalarının gerekliliğini giderek 

artırmıĢtır. Uluslararası çalıĢmalar incelendiğinde, bu çalıĢmaların daha yaygın olduğu 

ve bu çalıĢmalara iliĢkin araĢtırmaların da olduğu görülmektedir. Ulusal çalıĢmalarda da 

iĢitme kayıplı çocukların aile eğitimini konu alan araĢtırmaların son on beĢ yıl içinde 

ortaya çıkmaya baĢladığı görülmektedir. 

 

Araştırmanın Önemi 

Alan yazında bir grup araĢtırma, iĢitme kayıplı çocuk annelerinin olumlu etkileĢim 

davranıĢlarının olduğunu gösterirken (Örneğin, CoĢkun, 1997; Lederberg ve Everheart, 

2000; Plaphinger ve Kretschmer, 1991; Özyürek, 1997; Uzuner, 2000) bir grup 

araĢtırma da bu annelerin olumsuz etkileĢim davranıĢlarının olduğunu göstermektedir 

(Örneğin, Brinich, 1980; Nienhuys vd., 1984; Wedell-Monning ve Lumley, 1980). 

Bununla birlikte erken çocukluk çağında anne-çocuk etkileĢiminin dil geliĢimini 

desteklediği ve hızlandırdığı belirtilmektedir (Bates, 1976; Bruner, 1990; Gallaway ve 

Young, 2003; Vygotsky, 1998). Bu dönemde, normal geliĢim gösteren çocuklarda dil ve 

iletiĢim becerileri doğal bir Ģekilde geliĢme göstermekte ve bu konuda ilave desteğe 

ihtiyaç duymamaktadırlar. Fakat iĢitme kayıplı çocuklar dil ve dinleme becerilerinin 

geliĢmesi için desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Erken teĢhis ve erken cihazlandırma da 

buna olanak sağladığı gibi, iĢitme kayıplı çocuk ebeveynlerinin etkileĢim becerilerinin 

artırılması ve etkileĢimlerinde görülen problemlerin iyileĢtirilmesi amacıyla iĢitme 

kayıplı çocuklarda aile eğitimlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Brown ve Nott, 2005; Clark, 

2007; Turan, 2010). Çocuğun iĢitme kaybının tanılanmasından sonra, iĢitsel sözel 

programlarda uygulanan aile eğitimi seanslarıyla ailelere rehberlik edilerek çocukların 

geliĢimlerinin desteklenmesi mümkün olmaktadır (Clark, 2007; Kargın, 2004; Turan, 

2010; Turan, 2014). Fakat iĢitme kayıplı çocuklarda aile eğitimi konulu uygulamaların 

ve araĢtırmaların ülke genelinde hala çok sınırlı olduğu ve yaygınlaĢmadığı 
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düĢünülmektedir  (Turan, 2010). ġimdiye kadar yapılan araĢtırmalara bakıldığında, 

iĢitme kayıplı çocuk-iĢiten anne etkileĢimi ve engelli çocuklarda erken müdahale 

programlarına yönelik teorik bilgiler karĢımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler anne-çocuk 

etkileĢiminin çocuğun iĢitme kaybından etkilendiği etkileĢimin dil geliĢimi üzerindeki 

etkisi ve erken müdahale programlarının gerekliliği ve etkililiği ile sınırlı kalmaktadır. 

Oysaki iĢitme kayıplı çocuklarda bir aile eğitimi uygulamasının nasıl olduğu, 

uygulamada ortaya çıkan problemlerin nasıl çözüldüğü, seans amaçlarının neler olduğu, 

seans amaçlarının nasıl belirlendiği ve nasıl uygulamaya koyulduğu gibi araĢtırmalara 

birkaç örnek dıĢında rastlanmamaktadır. Bu sınırlılık ve giderek artan ihtiyaç nedeniyle 

iĢitme kayıplı çocuklarda erken müdahale uygulamalarının detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılmasına ve yaygınlaĢtırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Kargın, 2004; Turan, 

2010). Bu sebeple, aile eğitimi bağlamında iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir annenin 

etkileĢim davranıĢlarının sistematik biçimde incelendiği bu araĢtırmaya ihtiyaç 

duyulmuĢtur. 

        Bir aile eğitimi uygulaması bağlamında gerçekleĢen bu araĢtırmanın, aile eğitimi 

seanslarının planlanması, seansların uygulanma biçimi, annenin etkileĢim becerilerinin 

değerlendirilmesi, annenin etkileĢiminde ve uygulamada meydana çıkan problemlerin 

çözümü ve annenin etkileĢim becerilerinin desteklenmesi açısından alanda çalıĢan 

uygulamacılara yol gösterici olacağı düĢünülmektedir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın temel amacı, annenin etkileĢim davranıĢlarının aile eğitimi bağlamında 

sistematik olarak değerlendirilmesi yoluyla annenin etkileĢim becerilerinin nasıl 

desteklendiğinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt 

aranmıĢtır: 

1) Aile eğitimi bağlamında çok ileri dereceli iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir 

annenin etkileĢim davranıĢları nasıl gerçekleĢmiĢtir? 

2) Aile eğitimleri süreci nasıl gerçekleĢmiĢtir? 

3) Aile eğitimleriyle birlikte annenin etkileĢim davranıĢlarında ne gibi 

değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir? 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın bu bölümünde; araĢtırma modeli, araĢtırmanın katılımcıları ve 

yürütüldüğü ortam, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci anlatılmaktadır.  

 

Araştırma Modeli 

 Çok ileri dereceli iĢitme kayıplı bir çocuğu olan iĢiten annenin etkileĢim davranıĢlarının 

aile eğitimi bağlamında incelenmesi üzerine yapılan bu çalıĢma bir eylem 

araĢtırmasıdır. AraĢtırma, iĢitme engelliler alanında yüksek lisans öğrenimi gören bir 

öğretmen/araĢtırmacı ve onu destekleyen üniversite elemanlarıyla birlikte yürütülen 

eylem araĢtırması modeliyle gerçekleĢtirilmiĢtir (Uzuner, 2005). 

Eğitimde öğretmen araĢtırması olarak da adlandırılan eylem araĢtırmaları zaman 

içinde farklı araĢtırmacılar tarafından tanımlanmıĢtır. Fakat en genel Ģekliyle, eylem 

araĢtırmaları, eğitim ortamında bir öğretmenin, doğrudan kendisinin veya bir 

araĢtırmacıyla birlikte, kendi uygulamasında gördüğü problemleri amaçlı ve sistematik 

bir Ģekilde incelemesi olarak tanımlanmaktadır (Gay, Mills ve Airasian, 2006).  

Eylem araĢtırmalarının en belirgin özellikleri ise sistematik, döngüsel, 

yansıtmalı ve iĢbirlikli çalıĢmayı gerektirmesidir (Gay vd., 2006; Johnson, 2005; Mills, 

2003; Uzuner, 2005). 

Eylem araĢtırması süreci doğrusallıktan ziyade, sürekli birbirini takip eden ve 

birbiriyle iliĢkili olan döngüsel iĢlerden oluĢmaktadır. Bu döngüsel iĢler; bir odak alanı 

tanımlamak, veri toplamak, verileri analiz etmek ve yorumlamak ve bir eylem planı 

oluĢturmak üzere dört adımdan oluĢmaktadır. Bu araĢtırmanın aĢamaları bazen yer 

değiĢtirebilir, bazen tekrara düĢebilir veya farklı sıralamalarla gerçekleĢebilir (Mertler, 

2006; Mills, 2003). Mertler (2006), eylem araĢtırması sürecini adım adım gösteren bir 

Ģema oluĢturmuĢtur, ġekil 1‟de bu Ģema gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1: Eylem AraĢtırması Süreci ġeması (Mertler, 2006) 

 

Eylem araĢtırmaları özel eğitim alanındaki araĢtırmalar için de büyük bir öneme 

sahiptir (Uzuner, 2005). Uzuner (2005), eylem araĢtırmalarının öğretmenlerin 

profesyonel anlamda geliĢme sağlamalarına, öğretmenin kendi uygulamasını eleĢtirel ve 

sistematik olarak gözden geçirmesine, öğretmenin yeni bilgiler öğrenmesine ve yeni 

fikirlere açık olmasına, iĢbirlikli grup içinde öğretmenin güçlenmesine ve öğretmenin 

aktif olmasına katkıda bulunduğunu belirtmiĢtir. 

 

Katılımcılar 

Bu bölümde araĢtırmaya katılan iĢitme kayıplı bir çocuk, çocuğun annesi, araĢtırmacı ve 

araĢtırma ekibine iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın katılımcıları, Anadolu Üniversitesi ĠĢitme Engelli Çocuklar Eğitim 

ve AraĢtırma Merkezi‟nde (ĠÇEM) aile eğitimi programına devam eden iĢitme kayıplı 

bir çocuk, çocuğun annesi ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ĠĢitme Engelliler 
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Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimi gören araĢtırmacıdan 

oluĢmaktadır. Eylem araĢtırması gereği, geçerlik güvenirlik komitesini oluĢturan bir 

araĢtırma ekibi de yer almaktadır. AraĢtırma etiği nedeniyle araĢtırmaya katılan çocuk 

ve annesinin isimleri verilmeyecektir (Yıldırım ve ġimĢek, 2013). Bu sebeple, bu 

katılımcılardan çocuk için “Yüksel”, anne için “Elif” isimleriyle bahsedilecektir. 

Yüksel, ĠÇEM‟de Aile Eğitimi Programına kayıtlıdır, araĢtırmadan önce dört 

aile eğitimi almıĢtır ve bu program dahilinde bir dosyası bulunmaktadır. AraĢtırmaya 

baĢlanılan tarihte anneyle bir görüĢme yapılmıĢtır. Bu görüĢmeden ve Yüksel‟in 

dosyasından elde edilen bilgilere göre Yüksel‟in ailesine, Yüksel‟e ve Elif Hanım‟a 

iliĢkin bilgiler aktarılacaktır. 

 

Yüksel’in Ailesi 

Yüksel iki çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Yüksel‟in abisi de iĢitme kayıplıdır ve 

koklear implant kullanıcısıdır. Aslen Kayserili olan aile, Yüksel‟in abisinin ĠÇEM‟de 

yuva programına baĢlamasıyla EskiĢehir‟e taĢınmıĢtır. Baba serbest meslekle 

uğraĢmaktadır ve anne de ev hanımıdır. Ailenin sosyo ekonomik düzeyi, Türkiye 

AraĢtırmacılar Derneği „nin (TÜAD) 2012 yılında belirlediği sosyo ekonomik statü 

standartlarına göre C1 grubundadır. Buna göre, iĢçi/hizmetli-düzenli iĢi olan  (özel bir 

sebep olmadıkça aynı iĢi yapan) ve lise mezunu asıl gelir getiren bireyler C1 

grubundadır. 

 

Yüksel  

06.06.2013 doğumlu olan Yüksel‟in iĢitme kaybı, Yenidoğan ĠĢitme Taraması‟ında fark 

edilmiĢtir. Yüksel 4 aylıkken çok ileri derecede sensorineural iĢitme kaybıyla tanılanmıĢ 

ve 5 aylıkken cihazlandırılmıĢtır. Her iki kulağında kulak arkası iĢitme cihazı 

kullanmaya baĢlamıĢtır. Cihazlandırıldığı tarihte de ĠÇEM‟de aile eğitimi programına 

baĢlamıĢtır. Yüksel‟in odyolojik değerlendirmeleri ve takibi yapıldıktan sonra 6 

aylıkken onun koklear implant adayı olduğuna karar verilmiĢtir. EskiĢehir Osmangazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde 16.02.2015 tarihinde Yüksel‟in koklear implant 

ameliyatı gerçekleĢmiĢ ve 17.03.2015 tarihinde de koklear implantı dıĢ parçaları 

programlanarak implantını kullanmaya baĢlamıĢtır. 
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Elif Hanım 

Elif Hanım 27 yaĢında, lise mezunu ve ev hanımıdır. Yüksel‟in babası çalıĢtığı için aile 

eğitimlerine annesi Elif Hanım katılmıĢtır. 

Bu araĢtırma baĢlamadan önce Yüksel ve annesi ĠÇEM‟de dört aile eğitimi 

almıĢtır. Dört aile eğitiminden sonra Yüksel ve annesinin aile eğitimlerine araĢtırmacı 

devam etmiĢtir. AraĢtırma baĢladığında Yüksel 15 aylıktır. 

 

Öğretmen/Araştırmacı: 

AraĢtırmacı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ĠĢitme 

Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı‟ndan 2011 yılında mezun olmuĢtur. Aynı yılın 

Eylül ayında Gaziantep ilinde iĢitme kayıplı çocuklar için faaliyet gösteren bir 

rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu kurumda 1,5 

yaĢtan 24 yaĢa kadar iĢitme kayıplı çocuk ve gençlerle bireysel eğitim çalıĢmalarında 

bulunmuĢtur. Ayrıca bu kurumda odyoloji ve aile eğitimiyle ilgili hizmet içi eğitim 

almıĢtır. En küçük öğrencisi olan 1,5 yaĢındaki çocuk ve annesiyle aile eğitimi 

deneyimi olmuĢtur. Burada 1,5 yıl çalıĢtıktan sonra, 2013 yılı Ocak ayında Öğretim 

Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP) kapsamında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Özel Eğitim Bölümü ĠĢitme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalına araĢtırma görevlisi 

olarak atanmıĢtır. 

Görevine Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, ĠĢitme 

Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalında devam eden araĢtırmacı 2013 yılı Eylül 

ayında aynı Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine baĢlamıĢtır. Yüksek Lisans 

eğitimi sürecinde araĢtırmacı, sosyal bilimlerde araĢtırma yöntemleri, bilim etiği, nitel 

araĢtırma yöntemleri, iĢitme kayıplıların ve normal çocukların dil geliĢimi kuramları, 

iĢitme kayıplı çocuklarda sözlü dilin geliĢtirilmesi, iĢitme kayıplı çocukların eğitiminde 

iletiĢim yaklaĢımları, özel eğitimde istatiksel yöntemler, iĢitme kayıplı çocuklar için 

öğretme öğrenme modelleri ve öğretme stratejileri, iĢitme kayıplı çocuklarda okuma 

yazmanın geliĢtirilmesi, iĢitme kayıplı çocuklarda okuma yazma becerilerini 

değerlendirme, odyoloji, iĢitme kayıplılarda aile eğitimine çağdaĢ yaklaĢımlar lisansüstü 

derslerini almıĢtır. ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalındaki görevi 

kapsamında ise ĠÇEM‟de yuva, oyun grubu ve aile eğitimi programlarına katılmıĢtır 
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ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalında araĢtırma görevlisi olarak 

çalıĢan araĢtırmacı bu araĢtırmada uygulamacı rolünde olup öğretmen/araĢtırmacıdır. 

AraĢtırmacı, iĢitme kayıplı çocuklarda erken müdahale uygulamaları ve aile eğitimi 

konularına ilgi duymaktadır ve bu alanda uzmanlaĢmayı düĢünmektedir. Bu nedenle 

araĢtırma konusu olarak aile eğitimini seçmiĢ,  araĢtırmasını gerçekleĢtirmek amacıyla 

da iĢitme kayıplı küçük bir çocuk ve onun iĢiten annesiyle birlikte aile eğitimi 

uygulamalarını gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Geçerlik Güvenirlik Komitesi 

AraĢtırma verilerinin toplanması ve analiz edilmesi sürecinde araĢtırmacı tarafından 

toplanan veriler, iĢitme kayıplı çocuklarda aile eğitimlerinde ve eylem araĢtırmalarında 

deneyimli olan uzmanlar tarafından değerlendirme toplantıları ile izlenmiĢtir. Bu 

toplantılar, aile eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi, anne-çocuk etkileĢiminde 

ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi ve bu problemler için uygulamaya yönelik 

çözüm yollarının geliĢtirilmesine olanak sağlamıĢtır. Doç. Dr. Zerrin Turan ve Prof. Dr. 

Yıldız Uzuner bu araĢtırmanın geçerlik güvenirlik komitesi üyeleridir. 

AraĢtırmanın danıĢmanlığını da yürüten Doç. Dr. Zerrin Turan, Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ĠĢitme Engelliler Anabilim Dalı 

öğretim üyesidir. Aynı zamanda ĠÇEM‟de odyolog ve aile eğitimi uzmanı olarak görev 

yapmaktadır. Odyoloji ve iĢitme kayıplı çocuklarla aile eğitimi uygulamaları üzerinde 

yirmi beĢ yıldır çalıĢmakta ve bu konu üzerine araĢtırmalar yapmaktadır. 

Doç. Dr. Zerrin Turan, bu çalıĢmada araĢtırmacının aile eğitimci olarak 

yetiĢmesinde rehberlik yapmıĢtır. Her aile eğitiminden sonra yapılan değerlendirme 

toplantılarında, araĢtırmacının uygulamasını izlemiĢ ve değerlendirmesini yapmıĢtır. Bu 

toplantılarla aile eğitimlerini planlamada, uygulamada ve değerlendirmede 

araĢtırmacıya yol göstermiĢtir. Böylece, araĢtırmacının uygulama becerilerini 

geliĢtirmesine ve zenginleĢtirmesine olanak tanımıĢtır ve aile eğitimci olarak 

yetiĢmesini sağlamıĢtır. Bunun yanında haftada bir yapılan toplantılarda araĢtırma 

verilerinin toplanmasını, analiz edilmesini ve raporlaĢtırılmasını da denetlemiĢtir. 

AraĢtırma süreci içinde verileri araĢtırmacıyla birlikte incelemiĢ ve geçerlik güvenirlik 

çalıĢmalarını da alan uzmanıyla birlikte gerçekleĢtirmiĢtir. 
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Prof. Dr. Yıldız Uzuner, eylem araĢtırmalarında ve anne-çocuk etkileĢimi 

konularında uzman görüĢleriyle araĢtırmaya katılmıĢtır. ĠĢitme kayıplı çocukların 

eğitimi ve araĢtırmaları konusunda uzun yıllardır çalıĢmaktadır ve nitel araĢtırmalar 

uzmanı olarak pek çok çalıĢmada yer almıĢtır. Prof. Dr. Yıldız Uzuner, Anadolu 

Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalında ve 

Engelliler Entegre Yüksekokulu‟nda görev yapmaktadır.  

Prof. Dr. Yıldız Uzuner, eylem araĢtırmasının sistematik ve döngüsel yapısına 

uygun olması amacıyla araĢtırmacı ve araĢtırma danıĢmanıyla birlikte geçerlik 

güvenirlik toplantıları yapmıĢtır. Bu toplantılarla eylem araĢtırması metodolojisi 

çerçevesinde araĢtırma sürecinin planlanması, verilerin toplanması, veri toplamada 

kullanılacak tekniklerin belirlenmesi, verilerin analizi ve yorumlaması aĢamalarını 

denetlemiĢtir. Toplanan verileri ve verilerin analizini inceleyerek alan uzmanı olan 

araĢtırmanın danıĢmanıyla birlikte geçerlik güvenirlik çalıĢmalarını gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Araştırma Ortamı 

Bu bölümde, araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği, ĠĢitme Engelli Çocuklar Eğitim AraĢtırma 

ve Uygulama Merkezi (ĠÇEM) ve bu merkezde aile eğitimi seanslarının yürütüldüğü 

ortamlara iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) 

ĠÇEM, iĢitme kayıplı çocuklara Doğal ĠĢitsel/Sözel YaklaĢımla eğitim programının 

uygulandığı Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Anadolu 

Üniversitesi‟nde bir araĢtırma projesi olarak 1979 yılında faaliyet göstermeye 

baĢlamıĢtır. Kurumda, iĢitme kayıplı çocuklara okulöncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde 

eğitim hizmetleri verilmesinin yanında odyolojik değerlendirmeler, kaynaĢtırma 

programları ve aile eğitim programları da yürütülmektedir. Türkiye illerinden gelen 

çocuklara ĠÇEM bünyesindeki odyoloji kliniklerinde, iĢitme kayıplarını teĢhis etme, 

ölçme ve uygun cihazlar ile cihazlandırma hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca okul ve aile 

eğitimi programlarındaki öğrencilerin odyolojik kontrol ve değerlendirmeleri düzenli 

olarak bu klinikler tarafından takip edilmektedir (Tüfekçioğlu, 1989; Tüfekçioğlu, 

1998). 2014 yılı ġubat ayında, ĠÇEM binasının hemen yanında ĠÇEM ek bina hizmete 
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açılmıĢtır. Bu binada iĢiten çocuklar için okulöncesi programı, iĢitme kayıplı çocuklar 

için ortaokul ve lise programı faaliyet göstermektedir.  

 

İÇEM’de Aile Eğitimi Programı 

ĠÇEM‟de 0-3 yaĢ arası iĢitme kayıplı çocuklar için aile eğitimi programı 

yürütülmektedir. ĠĢitme kayıplı küçük çocuklar teĢhis edilip, iĢitme cihazı takıldıktan 

hemen sonra aileler aile eğitimi almaya baĢlarlar (Tüfekçioğlu, 1989). Bu programda 

aileler iĢitme kayıplı çocuklarıyla birlikte ayda iki defa ya da bir defa olacak Ģekilde 

merkeze gelerek aile eğitimi alırlar. Ortalama kırkbeĢ-atmıĢ dakika süren aile eğitimi 

seanslarında, aileler çocuklarının dil geliĢimine yardımcı olacak ortamı sağlama ve gün 

içinde çocuklarının dil geliĢimini destekleme konularında uygulamalı olarak eğitim 

alırlar. Eğitimciler,  ebeveynlerin çocukla etkileĢimini izleyerek, ebeveynlerin etkileĢim 

davranıĢlarını geliĢtirmek için yardımcı olurlar (Turan, 2010). Dil geliĢimini sağlamak 

amacıyla oynanan oyunlar/aktiviteler yoluyla eğitimciler çocukla kurdukları etkileĢimde 

ebeveynlere rol model olarak destek sağlarlar. Ayrıca bu program kapsamında aileler 

çocuklarının iĢitme cihazı/koklear implant kullanımı, kontrolü ve bakımı konusunda da 

destek alırlar. 

Aile eğitimini devam ettiren eğitimciler, birimde çalıĢan iĢitme engelliler 

öğretmenleri veya odyologlardır. Bu eğitimciler, iĢitme kayıplı çocukların eğitimi 

konusunda lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim almıĢlardır. Her aile eğitimci, bir 

veya iki yıl deneyimli bir aile eğitimci yanında uygulamalı çalıĢarak deneyim 

kazandıktan sonra tek baĢına aile eğitimi seanslarını hazırlama ve yürütme 

sorumluluğunu almaktadır (Turan, 2010). 

 

İÇEM’in Fiziksel Özellikleri 

ĠÇEM, EskiĢehir Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü içinde 1000 m
2
‟lik bir 

alan kaplamaktadır. Binanın bir bölümü tek katlı, bir bölümü ise iki katlıdır. Binanın tek 

katlı bölümünde çok amaçlı bir salon ve dört ünite bulunmaktadır. Bu ünitelerin içinde 

yuva ve ilkokul derslikleri bulunmaktadır. Ġki katlı bölümün birinci katında yönetim 

odaları, öğretim görevlileri odası ve yuva derslikleri bulunmaktadır (ġekil 2). Ġki katlı 

bölümün ikinci katında ise bir öğretmenler odası, öğretim görevlileri odaları, ilkokul ve 
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ortaokul derslikleri, odyoloji klinikleri, aile eğitimi odası ve kulak kalıp laboratuvarı 

bulunmaktadır (ġekil 3). 

 

 

ġekil 2: ĠÇEM‟in Krokisi 

 



64 
 
 

 
 
 

 

ġekil 3: ĠÇEM 2. Kat Krokisi 

 

ĠÇEM Ek Bina, ĠÇEM binasının hemen yanında bulunan üç katlı bir binadır. Bu 

binanın birinci katında iĢiten çocuklar için okulöncesi derslikleri, aile eğitimi odası ve 

oyun odaları bulunmaktadır (ġekil 4). Ġkinci katında, ortaokul ve lise derslikleri, üçüncü 

katında da öğretim görevlileri odaları bulunmaktadır. 

 

ġekil 4: ĠÇEM Ek Bina 1. Kat Krokisi 
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Aile Eğitimi Odaları 

Bu araĢtırmada aile eğitimleri ĠÇEM binasında bulunan Aile Eğitimi Odası ve Odyoloji 

1 Odası ile ĠÇEM ek binasında bulunan Aile Eğitimi Odasında yürütülmüĢtür. Birinci, 

üçüncü, dördüncü ve beĢinci aile eğitimleri ĠÇEM binasının 2. katında bulunan Aile 

Eğitimi Odasında, ikinci aile eğitimi de ĠÇEM binasının yine 2. katında bulunan 

Odyoloji 1 Odasında yapılmıĢtır. Altıncı, yedinci ve sekizinci aile eğitimleri de ĠÇEM 

ek binada bulunan Aile Eğitimi Odasında yürütülmüĢtür. 

Aile eğitimlerinin yürütüldüğü bu odalar aydınlık ve akustik olarak düzenlenmiĢ 

odalardır. Sesin yankılanmasını engelleyecek biçimde zeminleri yumuĢak halı, 

pencereleri de perde ile düzenlenmiĢtir. 

 

Aile eğitimi odası (İÇEM binası). ĠÇEM binasının ikinci katında bulunan bu 

oda aile eğitimlerini yürütmede ve ailelerle yapılan görüĢmelerde kullanılmaktadır. Aile 

eğitimlerinde ortalama iki yaĢa kadar çocuklarla oynanan oyunlarda yerde oynamak 

daha uygun olduğu için yerde bir oyun alanı oluĢturulur. AraĢtırma sürecinde de 

çocuğun yaĢına daha uygun olması nedeniyle ilk beĢ aile eğitimi için yerde düzenleme 

yapılmıĢtır. Bunu sağlamak için odanın ortasına bir örtü yerleĢtirilmiĢtir. Annenin, 

çocuğun ve öğretmen/araĢtırmacının oturması için örtünün üzerine üç minder 

yerleĢtirilmiĢtir. Çocuğun oynaması için örtünün ortasına oyuncaklar koyulmuĢtur. 

Eğitim sırasında kullanılacak oyuncakların üstü örtüyle kapatılmıĢtır. Aile eğitimlerinin 

videoteyp kayıtları üçayakla yerleĢtirilen kamera ile kaydedilmiĢtir. Bu aile eğitimi 

odası ve düzeni Fotoğraf 1‟de gösterilmiĢtir. 
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Fotoğraf 1: Aile Eğitimi Odası (26.03.2015) 

 

Odyoloji 1 odası. ĠĢitme testlerinin yapılması için kullanılmaktadır.  Burası 

ĠÇEM binasının 2. katında merdivenlerin tam karĢısındadır. Aile Eğitimi Odasına göre 

daha büyük bir odadır. Odanın ortasına yerleĢtirilen örtü, üzerindeki oyuncaklar ve üstü 

örtüyle kapatılmıĢ oyuncaklar ikinci aile eğitimi için hazırlanmıĢtır. Bu oda Fotoğraf 

2‟de gösterilmektedir. 

 

Fotoğraf 2: Odyoloji 1 Odası (21.11.2014)            
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Aile eğitimi odası (İÇEM ek bina). ĠÇEM ek binasının birinci katında bulunan 

bu odada aile eğitimleri yürütülmektedir. Bu oda diğer aile eğitimi odasına göre daha 

küçük bir odadır. Odada aile eğitimlerinde kullanılmak üzere çocuk masası ve çocuk 

sandalyesi bulunmaktadır. Bu oda Fotoğraf 3‟te gösterilmektedir. 

 

 

Fotoğraf 3: Aile Eğitimi Odası (ĠÇEM Ek Bina 1. Kat) (18.05.2015) 
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Araştırma Süreci 

Bu araĢtırmanın süreci Araştırmanın Hazırlık Süreci ve Araştırmanın Uygulama Süreci 

olarak iki bölümde açıklanacaktır. AraĢtırmanın döngüsü ġekil 5‟te gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5: AraĢtırmanın Döngüsü 

 

Araştırmanın Hazırlık Süreci 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde 

gerçekleĢmiĢtir. AraĢtırmacı aile eğitimleri konusunda uzmanlaĢmak istediği için 

yapacağı araĢtırmanın aile eğitimi uygulaması kapsamında yapılmasına karar 
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verilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırma baĢlamadan önce araĢtırmacının yetiĢeceği bir hazırlık 

sürecine gereksinim duyulmuĢtur. Bu süreçte araĢtırmacının, ĠÇEM‟de araĢtırma 

danıĢmanı ve bir öğretmen tarafından yürütülen aile eğitimlerine katılmasıyla aile 

eğitimi uygulamaları konusunda deneyim kazanması sağlanmıĢtır. AraĢtırmacıyla 

birlikte izlenip değerlendirilmesi amacıyla, danıĢman birlikte yürüttükleri aile 

eğitimlerinin videoteyp kayıtlarını almıĢtır. DanıĢman videoteyp kaydı üzerinden, aile 

eğitimi sürecini, oyunların planlanmasını, aileye ve çocuğa iliĢkin amaçları açıklayarak 

her aile eğitimi sonrasında araĢtırmacıyla değerlendirme yapmıĢtır. Bunun dıĢında 

küçük çocuklar ve ebeveynleri konusunda bilgi ve deneyim kazanması amacıyla, 

araĢtırmacı aynı dönem içinde ĠÇEM‟de haftada bir yürütülen Oyun Grubu 

programlarına katılmıĢtır. Oyun Grubu, ĠÇEM yuva programına katılacak olan 3 yaĢtan 

küçük çocuklar ve ebeveynleri için faaliyet göstermektedir. Bu programa katılan 

çocukların ve ebeveynlerin baĢka çocuklarla ve baĢka ebeveynlerle etkileĢime 

geçmelerine ve çocukların akranlarıyla oyun oynamasına fırsat sağlamaktadır. Haftada 

bir gün bir saat yapılan Oyun Grubu’nun günlük programı, önce çeĢitli oyuncaklarla 

(oyun hamuru, kuaför seti, mutfak malzemeleri seti, çiftlik hayvanları vb.) oyunlar, 

ardından müzik etkinlikleri (Ģarkılar, parmak oyunları, rondlar vb.) ve en sonunda ara 

öğünden oluĢmaktadır.  

Uygulamaya iliĢkin iĢler dıĢında, normal geliĢim gösteren çocuklarda dil 

edinimi, normal geliĢim gösteren çocuk ve ebeveynleri arasındaki etkileĢim, iĢitme 

kayıplı çocuklar ve anneleri arasındaki etkileĢim, erken müdahale uygulamaları ve 

iĢitme kayıplı çocuklarda aile eğitimi konularıyla ilgili alan yazın taraması yapılmıĢtır. 

Ağustos ayında da araĢtırmanın konusu, soruları, baĢlıca kullanılacak veri toplama 

teknikleri ve alan yazın bölümünde bulunması gereken konulara karar verilmiĢ ve 

araĢtırmacı bu doğrultuda alan yazın taramalarına ve okumalarına devam etmiĢtir.  

Ayrıca araĢtırmanın katılımcılarına da Araştırmanın Hazırlık Süreci’nde karar 

verilmiĢtir. ĠÇEM‟de aile eğitimi programına devam eden bir çocuk ve onun iĢiten 

annesi bu araĢtırma için uygun görülmüĢtür. Bahsi geçen çocuk ve annesinin 

araĢtırmanın katılımcıları olmasına karar verilmesinde ise, öncelikle çocuğun erken 

tanılanmıĢ, erken cihazlandırılmıĢ ve hemen ardından aile eğitimlerine baĢlamıĢ 

olmasıdır. AraĢtırmacının aile eğitimlerine katılmasıyla bu anne ve çocuğu tanımıĢ 
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olması, bu anne ve çocukla aile eğitimi uygulamasını araĢtırma danıĢmanının desteğiyle 

bir kez gerçekleĢtirmiĢ olması belirleyici unsurlar olmuĢtur.  

Araştırmanın Uygulama Süreci ise 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ve bahar 

döneminde gerçekleĢmiĢtir. 2014 Eylül ayında aile eğitimi uygulamalarının hangi 

periyodlarda gerçekleĢeceğine, uygulamanın gerçekleĢeceği ortama, anneyle yapılacak 

görüĢmelere ve toplanan verilerin nasıl analiz edileceğine dair kararlar alınmıĢtır.  

Uygulama Süreci, beĢ basamakta gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Birinci basamak, araĢtırmacının aile eğitimi uygulamasını gerçekleĢtirmesi 

sürecinden oluĢmaktadır. Her aile eğitimi öncesinde araĢtırmacı eğitimin gerçekleĢeceği 

ortamda aile eğitimi seans planındaki oyunlar/aktivitelere göre oyuncaklarla hazırlık 

yapmıĢtır. AraĢtırmacı tüm aile eğitimlerini videoteyp yoluyla kaydetmiĢtir. 

İkinci basamak, araĢtırmacı her aile eğitimi uygulamasından sonra kendi 

uygulamasını değerlendirmiĢtir. Kendi uygulamasına dair değerlendirmeleriyle birlikte 

anneye ve çocuğa dair gözlemlerini de günlüklerine kaydetmiĢtir. Her aile eğitimi 

uygulamasını videoteyp kaydından izleyerek baĢtan sona genel döküm yapmıĢtır ve on 

dakikalık anne ile çocuk etkileĢim bölümlerine tümevarım analizi uygulamıĢtır. 

Üçüncü basamakta ise, araĢtırma danıĢmanı ve araĢtırmacının birlikte yaptığı 

aile eğitimi değerlendirme toplantıları yer almaktadır. Bu değerlendirme toplantılarında 

aile eğitimi videoteyp kayıtlarını baĢtan sona araĢtırma danıĢmanı, araĢtırmacıyla 

birlikte izleyerek, annenin etkileĢim becerilerini, araĢtırmacının uygulamasını ve 

araĢtırmacının yaptığı analizleri değerlendirmiĢtir. Annenin etkileĢim becerilerinde ve 

aile eğitimi uygulamalarında ortaya çıkan problemlere çözüm olması amacıyla 

uygulamaya dair öneriler sunmuĢtur. Bu öneriler eylem planlarını ortaya çıkarmıĢtır. 

AraĢtırmacı bir sonraki aile eğitiminin seans planını hazırlarken bu eylem planını göz 

önünde bulundurmuĢtur. Bu toplantılarda araĢtırmanın danıĢmanı aynı zamanda, 

kullanılan oyun ve malzemeleri, ortamın uygunluğunu ve çocuğun odyolojik 

değerlendirmelerini de kontrol etmiĢtir. 

Dördüncü basamak araĢtırmacının da katıldığı geçerlik güvenirlik komitesi 

toplantılarından oluĢmaktadır. Bu toplantılarda da aile eğitimi videoteyp kayıtları baĢtan 

sona izlenmiĢtir. Aile eğitimleri ve eylem araĢtırmaları konusunda uzman olan komite 

üyelerinin görüĢleriyle, toplanan verilerin ve veri analizlerinin geçerlik güvenirlik 

çalıĢmaları yapılmıĢtır.  
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Beşinci basamak, araĢtırmacının aile eğitimi uygulaması planını oluĢturduğu 

basamaktır. AraĢtırmacı eylem planında verilen öneriler doğrultusunda 

oyunlar/aktiviteleri ve amaçlarını oluĢturmuĢtur. Bir sonraki aile eğitimlerinde bu 

önerileri uygulamaya geçirmeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırma danıĢmanı ve araĢtırmacı 

değerlendirme toplantılarında, araĢtırma danıĢmanı araĢtırmacının bu önerileri yerine 

getirip getirmediğini kontrol etmiĢtir.  Dolayısıyla Araştırmanın Hazırlık ve Uygulama 

Süreci‟nde her basamağın bir sonraki basamağı etkilemesi, hem anne de hem de 

uygulamada değiĢimin ve geliĢimin sağlanmasıyla bu eylem çalıĢmasının araĢtırma 

döngüsü ortaya çıkmıĢtır (ġekil 5). 

 

Veri Toplama Teknikleri ve Analizi 

Eylem araĢtırmalarının sistematik olduğu hemen hemen her kaynakta karĢımıza 

çıkmaktadır (Gay vd., 2006; Yıldırım ve ġimĢek, 2013; Johnson, 2005; Uzuner, 2005). 

Eylem araĢtırmalarının sistematik özelliği, araĢtırmanın verilerinin ne zaman, nasıl ve 

nerede toplanacağına dair bir planın olduğunu ve bu plan izlenerek verilerin 

toplandığını anlatmaktadır. Bunun yanında eylem araĢtırmaları dinamik özelliğini de 

korumaktadır. AraĢtırma devam ederken baĢta planlanan veri toplama teknikleri 

bırakılabilir, yerine baĢka teknikler kullanılabilir veya yeni teknikler eklenebilir 

(Johnson, 2005). 

Eylem araĢtırmalarının verileri sistematik bir Ģekilde gözlem, görüĢme, ses ve 

videoteyp kayıtları, kontrol listeleri, günlükler, fotoğraflar ve ölçekler gibi çeĢitli 

tekniklerle toplanabilmektedir (Bogdan ve Biklen, 2007; Cresswell, 2005; Mills, 2003; 

Yıldırım ve ġimĢek, 2013).  

Eylem araĢtırmalarında çeĢitli veri kaynaklarının bir arada kullanılması tavsiye 

edilmektedir. Bu yola çeĢitleme (triangulation) denilmektedir. Veri kaynaklarında 

çeĢitleme yoluna gidilmesi araĢtırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmaktadır (Mills, 

2003; Yıldırım ve ġimĢek, 2013). 

Verilerin analizi, verilerin toplanması sürecinde veya tüm veriler toplandıktan 

sonra yapılabilmektedir. Fakat örnek eylem araĢtırması örnekleri incelendiğinde, eylem 

araĢtırmalarının döngüsel bir süreç içinde oluĢagelmesi sebebiyle verilerin toplanması 

ve analiz edilmesinin aynı anda gerçekleĢtiği görülmektedir (Örneğin, Akay, 2011; 

Aktürel, 2005; Karasu, 2011). Veriler toplanırken verilerin ne anlama geldiği 
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sorgulanmasıyla belli sorular ortaya çıkar ve sistematik olarak bu sorulara yanıt aranır 

(Uzuner, 2005). Bu sırada öğretmen/araĢtırmacı veri toplama sürecinde elde ettiği 

verilere ve bu verilerin süreci nasıl etkilediğine dair görüĢlerini yansıtmalı günlüklerine 

kaydeder. AraĢtırmacılar, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması sırasında 

verilere anlam yüklemeye çalıĢırlar. Verilere yüklenen anlamları kodlamak ise, eylem 

araĢtırmacıları tarafından en sıklıkla baĢvurulan iĢlemdir. Toplanan verilerin kodlanması 

yoluyla temalar ve eğilimler meydana gelir (Mills, 2003). 

Bu araĢtırmanın verileri ise, gözlemler, görüĢmeler, ses kayıtları, araĢtırmacı 

günlükleri,  kontrol listeleri ve çeĢitli belgeler yoluyla toplanmıĢtır (Mills, 2003; 

Yıldırım ve ġimĢek, 2013). Verilerin analizi de verilerin toplanması sürecinde 

yapılmıĢtır. Öğretmen/araĢtırmacı tarafından toplanan araĢtırma verilerinin veri toplama 

tablosu Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. 

Veri Toplama Tablosu 

Veri Türü Tarih Saat/Süre Katılanlar Veri İçeriği Veri 

Toplama 

Araçları 

Ġzleme 

Toplantısı 

07.07.2014 14:00-

14:40:11 

40 dk. 11 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

(Öğretmen/araĢtırmacı) 

Tez konusu, 

baĢlığı, soruları ve 

çalıĢılacak çocuk 

belirlendi ve süreç 

planlandı. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

25.07.2014 14:00-

14:54:51 

54 dk. 51 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢ için konu 

baĢlıkları ve veri 

toplama teknikleri 

belirlendi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

Eylül 2014 14:00-14:36 

36 dk. 56 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Videoteyp analizi 

üzerine çalıĢıldı. 

Ses kaydı 

1. Aile Eğitimi 30.09.2014 15:45- 

16:30:14 

45 dk. 14 sn. 

Elif Hanım (Anne) 

Yüksel (Çocuk) 

Emel Ertürk Mustul 

1. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

Anneyle 1. 

GörüĢme 

30.09.2014 15:00- 

15:14:40 

14 dk. 40 sn. 

Elif Hanım 

Emel Ertürk Mustul 

Anneyle görüĢme. Ses kaydı 
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1. Aile Eğitimi 09.10.2014

-

10.10.2014 

 

1 sa. Emel Ertürk Mustul Genel döküm 

yapıldı. 

Videoteyp 

kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

13.10.2014 14:00- 

15:15:58 

1 sa. 15 dk. 58 

sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul  

1.aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

20.10.2014 14:00- 

14:54:16 

54 dk. 16 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul  

Anne-çocuk 

etkileĢimini 

değerlendirme 

ölçeğine bakıldı. 

Ses kaydı 

1.Aile Eğitimi 29.10.2014 7 saat Emel Ertürk Mustul 10 dk‟lık anne 

çocuk etkileĢimi 

bölümüne 

tümevarım analizi 

uygulandı. 

Videoteyp 

kaydı 

Geçerlik 

Güvenirlik 

Toplantısı 

21.10.2014 12:30- 

13:31:38 

1 sa. 31 dk. 38 

sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Doç. Dr. Zerrin Turan 

Emel Ertürk Mustul 

1.aile eğitimi 

uygulaması 

izlendi. 

Tümevarım 

analizinin 

Ģemasına karar 

verildi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

03.11.2014 14:00- 

14:23:27 

23 dk. 27 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢ hakkında 

tartıĢıldı. 

Ses kaydı 

Geçerlik 

Güvenirlik 

Toplantısı 

04.11.2014 12:30- 

13:07:13 

37 dk. 13 sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Doç. Dr. Zerrin Turan 

Emel Ertürk Mustul 

Eylem planı 

ortaya çıktı. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

10.11.2014 14:00- 

14:35:33 

35 dk. 33 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Okumalar ve tez 

içeriği konuĢuldu. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

17.11.2014 14:00- 

14:31:20 

31 dk. 20 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Koklear implant 

sonrasında 

anneyle yapılacak 

görüĢme 

sorularına bakıldı. 

Ses kaydı 
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2. Aile Eğitimi 21.11.2014 16:20- 

17:05:50 

45 dk. 50 sn. 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

2. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

2. Aile Eğitimi 27.11.2014 1 saat Emel Ertürk Mustul Genel döküm 

yapıldı. 

Videoteyp 

kaydı 

2. Aile Eğitimi 28.11.2014 6 saat Emel Ertürk Mustul 10 dk‟lık anne 

çocuk etkileĢimi 

bölümüne 

tümevarım analizi 

uygulandı. 

Videoteyp 

kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

01.12.2014 13:30- 

14:52:05 

1 sa. 52 dk. 5 

sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

2. aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

Geçerlik 

Güvenirlik 

Toplantısı 

02.12.2014 12:30- 

13:36:15 

1 sa. 36 dk. 15 

sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Doç. Dr. Zerrin Turan 

Emel Ertürk Mustul 

2. aile eğitimi 

uygulaması 

izlendi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

08.12.2014 14:00- 

14:38:04 

38 dk. 4 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢ üzerinde 

tartıĢıldı. 

Ses kaydı 

3. Aile Eğitimi 09.12.2014 11:15- 

12:03:14 

48 dk. 14 sn. 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

3. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

3. Aile Eğitimi 11.12.2014 20:20-21:38 

1 sa. 16 dk. 

Emel Ertürk Mustul Genel döküm 

yapıldı. 

Videoteyp 

kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

15.12.2014 14:00- 

15:05: 45 

1 sa. 5 dk. 45 

sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

3.aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

22.12.2014 14:00- 

14:14 

14 dk. 40 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢ için yeni 

okumalar 

belirlendi. 

Ses kaydı 

4. Aile Eğitimi 25.12.2014 15:30 

16:30 

1 sa. 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

4. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 
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4. Aile Eğitimi 27.12.2014 

28.12.2014 

29.12.2014 

6 sa. Emel Ertürk Mustul Genel döküm ve 

10 dk‟lık anne 

çocuk etkileĢimi 

bölümüne 

tümevarım analizi 

uygulandı. 

Videoteyp 

kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

29.12.2014 14:00- 

15:13 

1 sa. 13 dk. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

4.aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

Geçerlik 

Güvenirlik 

Toplantısı 

06.01.2015 12:30- 

13:48:37 

1 sa. 48 dk. 37 

sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Doç. Dr. Zerrin Turan 

Emel Ertürk Mustul 

4. aile eğitimi 

uygulaması 

izlendi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

02.03.2015 13:30-14:00 

30 dk. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢ ve yöntem 

üzerinde tartıĢıldı. 

Günlük 

Ġzleme 

Toplantısı 

09.03.2015 14:00 

14:20 

20 dk. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢe ilave 

kaynaklar 

belirlendi. 

Günlük  

Ġzleme 

Toplantısı 

23.03.2015 14:00 

14:20 

20 dk. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

GiriĢ, yöntem ve 

süreç konuĢuldu. 

Günlük 

Anneyle 2. 

GörüĢme 

 

26.03.2015 15:30-

15:33:48 

3 dk. 48 sn. 

Elif Hanım  

Emel Ertürk Mustul 

Anneyle görüĢme. Ses kaydı 

5. Aile Eğitimi 26.03.2015 15:40- 

16:37:13 

57 dk. 13 sn. 

 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

5. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

5. Aile Eğitimi 27.03.2015  

31.03.2015 

13:00-17:00 

13:00- 

16:00 

7 saat. 

 

Emel Ertürk Mustul Genel döküm ve 

10 dk‟lık anne 

çocuk etkileĢimi 

bölümüne 

tümevarım analizi 

Videoteyp 

kaydı 
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uygulandı. 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

01.04.2015 11:00 

12:00:40 

1 sa. 40 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

5. aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

06.04.2015 14:00-14:20 

20 dk. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Annenin etkileĢim 

davranıĢları, 

öneriler tablosu 

ve yöntem 

konusunda 

görüĢüldü. 

Günlük 

Geçerlik 

Güvenirlik 

Toplantısı 

09.04.2015 12:30-13:47 

1 sa. 17 dk. 23 

sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Doç. Dr. Zerrin Turan 

Emel Ertürk Mustul 

5. aile eğitimi 

uygulaması 

izlendi. 

Ses kaydı 

6. Aile Eğitimi 13.04.2015 11:00- 

11:58:25 

58 dk. 25 sn. 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

6. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

6. Aile Eğitimi 13.04.2015 12:45-13:45 

 1 sa. 

Emel Ertürk Mustul Genel döküm Videoteyp 

kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

13.04.2015 14:00-15:30 

1 sa. 30 dk. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

6. aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi.  

Günlük 

6. Aile Eğitimi 05.05.2015 6 saat. Emel Ertürk Mustul 10 dk‟lık anne-

çocuk etkileĢimi 

bölümüne 

tümevarım analizi 

uygulandı. 

Videoteyp 

kaydı 
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Ġzleme 

Toplantısı 

27.05.2015 14:00-

14:29:19 

29 dk. 19 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Yöntem incelendi. Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

04.06.2015 15:00-

15:31:41 

31 dk. 41 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Bulguların 

yorumlanması 

görüĢüldü. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

12.06.2015 10:00-

11:08:24 

1 sa. 8 dk. 24 

sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Emel Ertürk Mustul 

Yöntemde 

düzeltmeler 

yapıldı. 

Ses kaydı 

7. Aile Eğitimi 12.06.2015 16:15-

17:21:20 

1 sa. 6 dk. 20 

sn. 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

7. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

7. Aile Eğitimi 15.06.2015 10:30-12:30 

2 sa. 

Emel Ertürk Mustul Genel döküm 

yapıldı. 

Videoteyp 

kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

15.06.2015 13:30- 

14:54:28 

1 sa. 24 dk. 28 

sn 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

7. aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

Geçerlik 

Güvenirlik 

Toplantısı 

23.06.2015 12:30: 13:26 

56 dk. 57 sn. 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner 

Doç. Dr. Zerrin Turan 

Emel Ertürk Mustul 

DavranıĢ 

tanımlarının 

geçerliliği üzerine 

toplanıldı. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

25.06.2015 14:00-14:19 

19 dk. 34 sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

DavranıĢ 

tanımlarına 

bakıldı. 

Ses kaydı. 

Ġzleme 

Toplantısı 

27.06.2015 11:00-12:24 

1 sa. 24 dk. 22 

sn.  

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Temsili videoteyp 

kayıtlarının  

geçerliliği alındı. 

Ses kaydı 
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8.Aile Eğitimi 09.07.2015 15:00-15:53 

53 dk. 20 sn. 

Elif Hanım  

Yüksel  

Emel Ertürk Mustul 

8. aile eğitimi 

uygulaması. 

Videoteyp 

kaydı 

 

Anneyle Son 

GörüĢme 

09.07.2015 16:00-16:05 

5 dk. 30 sn. 

Elif Hanım  

Emel Ertürk Mustul 

Anneyle son 

görüĢme. 

Ses kaydı 

Ġzleme 

Toplantısı 

29.07.2015 11.00-12.05 

1 sa. 5 dk. 37 

sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

Tezin bütünlüğü 

hakkında 

görüĢüldü. 

Ses kaydı 

Aile Eğitimi 

Değerlendirme 

Toplantısı 

30.07.2015 11.00-12.14 

1 sa. 14 dk. 44 

sn. 

Doç. Dr. Zerrin Turan  

Emel Ertürk Mustul 

8.aile eğitimi 

uygulaması 

değerlendirildi. 

Ses kaydı 

8.Aile Eğitimi 03.08.2015 09:00-10:00 

1 sa. 

Emel Ertürk Mustul Genel döküm 

yapıldı. 

Videoteyp 

kaydı 

8.Aile Eğitimi 03.08.2015 

04.08.2015 

10:00-12:00 

14:00-16:00 

10:00- 

12:00 

6 sa. 

Emel Ertürk Mustul 10 dk‟lık anne 

çocuk etkileĢimi 

bölümüne  

tümevarım analizi 

uygulandı. 

Videoteyp 

kaydı 

 

Tablo 2: Veri Toplama Tablosu 

 

Gözlemler / Anne-Çocuk Etkileşimleri / Anne-Çocuk-Öğretmen Etkileşimleri 

Gözlem, not almanın yarattığı sınırlıkları ortadan kaldırma, elde edilen verileri ayrıntılı 

biçimde gözden geçirme, gözlenen ortamı, davranıĢları derinlemesine ve defalarca 

inceleme amacıyla kullanılmaktadır. Video kayıt cihazları, gözlemle veri kaydetme de 

önemli bir teknolojidir. Videoteyp kaydı yapılan görüntülerin defalarca izlenmesi, 

ortamda yer alan olayların veya kiĢilerin davranıĢlarının süreç içinde incelenmesi ve 

ayrıntılı biçimde betimlenmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca videoteyp yoluyla 
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kaydedilmesi, ortamda oluĢan etkileĢime iliĢkin analiz yapmaya fırsat sağlamaktadır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2013). 

Bu çalıĢmada da, Anne-Çocuk etkileşimleri ve Anne-Çocuk-Öğretmen 

etkileşimleri gözlemleri aile eğitimi bağlamında videoteyp ile kaydedilmiĢtir. Videoteyp 

kayıtları, annenin çocukla etkileĢim becerileri ve aile eğitimi seanslarının uygulanma 

biçimi hakkında bilgi sağlamasıyla araĢtırmanın baĢlıca sorularına cevap vermektedir 

(Johnson, 2005). Ayrıca bu videoteyp kayıtlarından, aile eğitimleri tarihlerine, süresine, 

oluĢturulan ortama, anne ile çocuk etkileĢiminde ve anne, çocuk, öğretmen 

etkileĢiminde kullanılan oyunlara ve oyuncaklara iliĢkin bilgi elde edilebilmektedir. 

Aile eğitimi videoteyp kayıtları araĢtırmacı ve araĢtırma danıĢmanı toplantılarında ve 

geçerlik-güvenirlik toplantılarında izlenerek annenin çocukla etkileĢim becerilerini ve 

öğretmenin uygulama becerilerini incelemek amacıyla kullanılmıĢtır.  

AraĢtırma sürecinde toplam sekiz aile eğitimi yapılmıĢtır ve her birinin 

videoteyp kaydı yapılmıĢtır. Aile eğitimi videoteyp kayıtları harici belleğe kaydedilerek 

saklanmıĢtır. Toplam kayıt süresi yedi saat, on dört dakika, otuz yedi saniyedir. 

Videoteyp kayıtlarının tamamı, aile eğitimlerinin tamamını kaydetmek, annenin ve 

çocuğun tüm davranıĢlarının gözlenebilmesi amacıyla üçayak kullanarak yapılmıĢtır. Üç 

aile eğitimi odasında kameranın yeri anne, çocuk ve öğretmenin, oynanan oyunların ve 

oyuncakların kameranın görüĢ alanına girecek Ģekilde ve ıĢığın yönüne göre 

ayarlanmıĢtır. Videoteyp kayıtlarının tamamı öğretmen/araĢtırmacı tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Fotoğraflarda gözlem verilerini kaydetmede kullanılan bir yoldur. Fotoğraflar 

araĢtırmanın gerçekleĢtiği fiziksel ortama iliĢkin bilgi sağlamaktadır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2013). Dolayısıyla bu araĢtırmanın ortamına dair veriler de fotoğrafları 

çekilerek toplanmıĢtır (Fotoğraf 1, 2 ve 3). 

 

Temsili Videoteyp Kayıtlarının Seçilmesi 

Daha önceden de belirtildiği gibi, aile eğitimlerinde ebeveyn-çocuk etkileĢimi 

bölümüne ayrılan on dakikalık zaman diliminde anne-çocuk etkileĢimi doğrudan 

gözlenebilmektedir (Clark, 2007). Bu nedenle, annenin etkileĢim davranıĢları aile 

eğitimlerinin anne-çocuk etkileĢimine ayrılan on dakikalık bölümlerinde incelenmesine 

karar verilmiĢtir. Merkezde aile eğitimleri iki yaĢa kadar ayda iki defa, iki yaĢtan sonra 
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da ayda bir defa yapılmaktadır. Yüksel ve annesi ile aile eğitimlerinin ayda iki defa 

yapılmasına karar verilse de çocuğun sağlık problemleri ve implant ameliyatının 

tarihinde değiĢiklikler nedeniyle planlanan tarihlerde değiĢiklikler olmuĢtur. Annenin 

etkileĢim davranıĢlarında gözlenebilir değiĢikliklerin hemen ortaya çıkması 

beklenmediği için aylık periyotlar tercih edilerek, ikinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci 

aile eğitimlerinde anne-çocuk etkileĢimine ayrılan on dakikalık bölümler temsili 

videoteyp kaydı olarak belirlenmiĢtir ve bu bölümlere tümevarım analizi uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmanın bulguları yorumlanırken, bütünlüğü sağlamak amacıyla birinci, üçüncü, 

beĢinci ve yedinci aile eğitimlerinin de içeriklerine yer verilmiĢtir. 

 

Temsili Videoteyp Kayıtlarının Dökülmesi 

Öncelikle temsili videoteyp kayıtlarının dökümü için birkaç deneme yapılmıĢtır. Fakat 

annenin etkileĢim becerilerini tam olarak betimlemekte yetersiz olduğu düĢünüldüğü 

için farklı bir yol aranmıĢtır. 21.10.2014 tarihli ilk geçerlik güvenirlik komitesi 

toplantısında, bu dökümlerin dakika, sözel davranıĢlar, sözel olmayan davranıĢlar, 

yorum ve kodlama olmak üzere beĢ baĢlık altında yapılmasına karar verilmiĢtir. Anne-

çocuk etkileĢiminin aile eğitimi içinde baĢladığı ve bittiği dakikalar, anne ile çocuğun 

sözel ve sözel olmayan davranıĢları, öğretmen/araĢtırmacının durumla ilgili yorumu ve 

etkileĢim davranıĢları için betimleyici kodlar yazılarak tümevarım analizleri yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın birinci bölümünde verilen Tablo 1‟de etkileĢim davranıĢları ve bu 

davranıĢların görülme biçimleri verilmiĢtir. Bu tablonun sol sütununda etkileĢim 

davranıĢlarının isimleri, sağ sütununda etkileĢim davranıĢlarının görülme biçimleri yer 

almaktadır. Tümevarım analizlerinde kodlama yaparken, bu tablonun sağ sütununda 

verilen etkileĢim davranıĢının görülme biçimi hangi etkileĢim davranıĢına karĢılık 

geliyorsa, annenin etkileĢim davranıĢı o davranıĢla kodlanmıĢtır.  

 

Temsili Videoteyp Kayıt Dökümlerinin Doğrulatılması 

Her temsili videoteyp kaydı dökümlerinin doğrulatılması iki aĢamada gerçekleĢmiĢtir. 

Aile eğitimi değerlendirme ve geçerlik-güvenirlik toplantılarında temsili videoteyp 

kayıtları izlenerek annenin etkileĢim becerileri üzerinde gözlemler yapılmıĢtır. 

AraĢtırmacı tarafından yapılan tümevarım analizlerinin videoteyplerle tutarlılığı ise bir 

oturumda gerçekleĢtirilmiĢtir (27.06.2015 tarihli Ġzleme Toplantısı). Bu toplantıda aile 
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eğitimi uzmanı araĢtırmacıyla birlikte temsili videoteyp kayıtlarını izleyerek 

araĢtırmacının yaptığı kodlamaları adım adım kontrol etmiĢtir. Bu Ģekilde analizlerin 

geçerliliği alınmıĢtır. 

 

Temsili Videoteyp Kayıtlarının Temalandırılması 

Alan yazınla birlikte alan uzmanları olan geçerlik güvenirlik komitesi üyelerinin 

deneyimlerinden de yola çıkılarak annenin etkileĢim davranıĢlarına verilen kodların 

üzerinde uzlaĢılmıĢtır. Bu etkileĢim davranıĢlarının tanımlanması ve temalandırılması 

için anne çocuk etkileĢimini inceleyen araĢtırmalar ve yazılı kaynaklar incelenmiĢtir 

(Ainsworth, 1969; Brinich, 1980; Clark, 2007; Cole, 1992; Cole ve Flexer, 2007; 

Lederberg ve Mobley, 1990; McLean ve McLean, 1999; Nienhuys vd., 1984; Uzuner, 

2003a). Alan yazın taramasıyla bu davranıĢ tanımları netleĢtirildikten sonra, davranıĢlar 

iki tema altında toplanmıĢtır. Bu temalar altında annenin beĢ etkileĢim davranıĢının, 

davranıĢ tanımlarına göre ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesine ve bu beĢ davranıĢın 

görülme sıklığının sayılmasına karar verilmiĢtir. Aile eğitimi uzmanı araĢtırmacının 

yaptığı kodların sayısına onay vermiĢtir. 

 

Görüşmeler  

Görüşme, önceden planlanmıĢ, belli bir amacı olan, soru sorma ve yanıtlamaya dayalı 

etkileĢimli bir iletiĢim sürecidir (Stewart ve Cash, 1985‟ten akt. Yıldırım ve ġimĢek, 

2013). 

GörüĢmenin, nitel araĢtırmalarda en sık kullanılan veri toplama aracı olduğu 

belirtilmektedir. GörüĢme yoluyla bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüĢlerine, 

Ģikâyetlerine, duygu ve düĢüncelerine iliĢkin bilgiler elde edilebilir. AraĢtırmanın 

amacına göre görüĢme soruları önceden planlanır, eğer yapılandırılmıĢ görüĢme ise bu 

sorular görüĢme esnasında değiĢmez, yapılandırılmamıĢ görüĢmede ise görüĢme 

esnasında sorular değiĢebilir veya çeĢitlenebilir. Bazı görüĢmelerde ise hem önceden 

hazırlanmıĢ bazı sorulara bağlı kalmak gerekir hem de görüĢme sırasında bazı sorular 

değiĢtirilebilir. Bu görüĢmelerde yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerdir. GörüĢmeler ses 

kayıt cihazı veya not tutma yoluyla kaydedilebilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2013; Glesne, 

2013).  
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Anne ile Yapılan Görüşmeler 

AraĢtırma sürecinde aile eğitimlerine baĢlamadan önce, çocuk koklear implant ameliyatı 

olduktan sonra ve aile eğitimleri bittikten sonra olmak üzere anne ile üç yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme yapılmıĢtır. Aile eğitimlerine baĢlamadan önce yapılan 

görüĢmede annenin aile eğitimlerine iliĢkin görüĢleri ve aile eğitimlerinden 

beklentilerine dair ön bilgi alınması amaçlanmıĢtır ve yapılan görüĢmede bu bilgiler 

sağlanmıĢtır. Çocuk koklear implant ameliyatı olduktan sonra yapılan görüĢmede 

ailenin koklear implanttan beklentilerine iliĢkin bilgiler sağlanmıĢtır. Aile eğitimleri 

bittikten sonra yapılan görüĢmede ise yapılan tüm aile eğitimlerine iliĢkin görüĢler, 

annenin kendisinde ve çocukta gördüğü değiĢikliklere iliĢkin bilgiler elde edilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

Anne ile yapılan üç görüĢme ses kaydı yoluyla kaydedilmiĢtir. Bu görüĢmeler 

aile eğitimi odalarında ve toplamda yirmi üç dakika, elli üç saniyede gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 3‟te anne ile yapılan görüĢmelerin tarihleri, içeriği ve süresine dair bilgiler yer 

almaktadır. 

Anneyle yapılan yarı yapılandırılmıĢ bu üç görüĢme dıĢında, her aile eğitimi 

seansının baĢında (Aile eğitimi seansı birinci adım: Evde geçirilen zaman) öğretmen 

anneyle beĢ ile on dakika arasında görüĢme yapmıĢtır. Bu görüĢmelerin kaydı da aile 

eğitimi videoteyp kayıtlarının içinde bulunmaktadır. Fakat bu görüĢmeler, bilinen yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formunda gerçekleĢmemiĢtir. Bu görüĢmeler aile eğitimi 

seansının rutini içinde olduğu için, annenim kendisine sorulan sorulara güven 

duygusuyla yanıt verdiği ve bilgi paylaĢımında bulunduğu düĢünülmektedir. Aile 

eğitimleriyle geçirilen zamanla birlikte anne ile öğretmen arasında güven duygusunun 

geliĢtiği düĢünülmektedir. Dolayısıyla yarı yapılandırılmıĢ üç görüĢmede ve aile 

eğitimlerinde annenin kendisine sorulan soruları herhangi bir etki altında olmadan 

güven duygusuyla yanıtladığı söylenebilir.  
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Görüşme 

no 

Tarih İçerik Süre 

1 30.09.2014 Annenin aile eğitimleri hakkında görüĢleri ve aile 

eğitimlerinden beklentileri 

14:40 

2 26.03.2015 Annenin koklear implanttan beklentileri 03:48 

3 09.07.2015 Annenin araĢtırma sürecindeki aile eğitimleriyle ilgili 

görüĢleri, kendisinde ve çocukta gördüğü 

değiĢiklikler 

05:30 

 

Tablo 3: Anne ile Yapılan GörüĢmeler 

 

Ses Kayıtları 

Öğretmen/araĢtırmacılar için ses kayıt yoluyla veri toplamak da bir baĢka veri kaynağı 

oluĢturmaktadır. Ses kaydı yapmak, elde edilen verilerin sonradan dinlenmesiyle tekrar 

gözden geçirilmesini kolaylaĢtırmaktadır (Mills, 2003). 

AraĢtırma sürecinde hem araĢtırmanın inandırıcılığını sağlamak hem de verilerin 

tekrar gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla, aile eğitimi değerlendirme, izleme ve 

geçerlik güvenirlik komitesi toplantılarının ses kayıtları yapılmıĢtır.  

 

İzleme Toplantıları Ses Kayıtları 

AraĢtırmacı ve araĢtırma danıĢmanı haftada bir düzenli olarak toplantı yapmıĢlardır. Bu 

toplantılar izleme toplantısı ve aile eğitimi değerlendirme toplantısı olmak üzere iki 

basamakta açıklanacaktır.  

İzleme toplantısı ses kayıtlarında tez konusunun ve araĢtırma sorularının 

belirlenmesi, veri toplama tekniklerine karar verilmesi, verilerin analizi ve yorumlarının 

yapılması konularına iliĢkin bilgiler mevcuttur. 

Aile eğitimi değerlendirme toplantısı ses kayıtları da, aile eğitimlerinin 

planlaması, uygulanması, aile eğitimi uzmanının annenin etkileĢim becerilerine ve aile 

eğitimi uygulamalarına dair yaptığı değerlendirmeler ve bir sonraki aile eğitimlerine 

yönelik verdiği önerilerin bilgisini sağlamaktadır.  

Bu toplantılar, ĠÇEM binasında bulunan araĢtırma danıĢmanının odasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplamda yirmi yedi izleme toplantısı yapılmıĢtır. Bu toplantıların 
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sekizinde aile eğitimleri değerlendirilmiĢtir. Toplantılar toplamda yirmi iki saat otuz 

dört dakika elli beĢ saniyede gerçekleĢmiĢtir.  

 

Geçerlik Güvenirlik Komitesi Toplantısı Ses Kayıtları 

Her aile eğitimi sonrası, araĢtırmacı ve araĢtırma danıĢmanıyla yapılan aile eğitimi 

değerlendirme toplantısından sonra geçerlik güvenirlik komitesi toplantısı yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın inandırıcılığını sağlamak amacıyla altı geçerlik güvenirlik toplantısı 

yapılmıĢtır ve bu toplantılar toplamda yedi saat, kırk sekiz dakika, üç saniyede 

gerçekleĢmiĢtir. 

Geçerlik güvenirlik komitesi toplantılarında, aile eğitimleri videoteyp 

kayıtlarının izlenerek annenin etkileĢim becerilerinin incelenmesi, araĢtırmacının 

yaptığı analizlerin incelenmesi, bu analizlerin tutarlılığının sağlanması ve eylem 

planlarının oluĢturulmasına iliĢkin bilgiler yer almaktadır.  

 

Araştırmacı Günlükleri 

AraĢtırmacı günlükleri, araĢtırmanın tüm bölümleri ve süreci ile ilgili gözlemlerin, 

duygu ve düĢüncelerin kaydedildiği defterlerdir (Johnson, 2005). Öğretmen 

araĢtırmacıların yaptıkları çalıĢmada yansıtmalı günlüklerin merkezi bir rolünün olduğu 

düĢünülmektedir. Ayrıca öğretmen sınıfına iliĢkin gözlemleriyle birlikte verilerin 

betimlenmesi, analizi ve yorumlanmasına iliĢkin düĢüncelerini de kaydedebilir. 

Öğretmenler kendi uygulamalarına iliĢkin bireysel değerlendirmelerini de günlüklerine 

kaydedebilirler (Cochran-Smith ve Lytle, 1993‟ten akt. Mills, 2003). 

AraĢtırmacı, aile eğitimlerinin hazırlıklarını, aile eğitimlerine iliĢkin bireysel 

değerlendirmelerini, aile eğitimlerinin analizlerine iliĢkin düĢüncelerini, danıĢmanla 

yapılan toplantılarda ve geçerlik güvenirlik komitesi toplantılarından elde ettiği verileri 

günlüklerine kaydetmiĢtir. AraĢtırmacının tuttuğu yansıtmalı günlükler, araĢtırma 

sürecinin tamamıyla ilgili çeĢitli bilgi ve değerlendirme notları sağlamaktadır. 

Yansıtmalı günlük verileri, aile eğitimlerinin yapılma sıklığı, aile eğitimlerinin 

planlanması, aile eğitimlerinin içeriği, araĢtırmacının aile eğitimlerini sürdürmede 

karĢılaĢtığı problemler, aile eğitimi değerlendirme, izleme ve geçerlik güvenirlik 

komitesi toplantı içerikleriyle ilgili bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgilerin yanında, 

annenin etkileĢim becerilerindeki geliĢmeler, çocukta görülen değiĢiklikler, 
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araĢtırmacının kendi uygulama becerilerinde gördüğü geliĢmelere dair gözlemleri yer 

almaktadır. 

AraĢtırma sürecinde, araĢtırmacı toplamda 46 günlük girdisi gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bu girdileri bilgisayar ortamında Word belgesinde yazarak kaydetmiĢtir. 

 

Belgeler 

Eylem araĢtırmalarında farklı türden dökümanlarla veri toplama yoluna gidilebilir. Ders 

planları, eğitim raporları, ödevler, dilekçeler gibi yazılı kaynaklar veri kaynağı olarak 

kullanılabilir (Bogdan ve Biklen, 2007; Yıldırım ve ġimĢek, 2013).  

 

Aile Eğitimi Seans Planları ve Aile Eğitimi Raporları 

Bir aile eğitimi uygulamasının amaçlarına ulaĢabilmesi için seansların iyi planlanması 

gerektiğinden (Estabrooks, 2006; Turan, 2014) bu araĢtırmada da her aile eğitiminden 

önce seans planı yapılmıĢtır.  

Her aile eğitimi değerlendirme toplantısında aile eğitimi uzmanı annenin 

etkileĢim becerilerinin geliĢmesi ve uygulamanın geliĢmesi adına uygulamaya yönelik 

önerilerde bulunmuĢtur. Ardından yapılan geçerlik güvenirlik toplantılarıyla da birlikte 

eylem planlarının oluĢması bir sonraki aile eğitimi seans planında edinilecek amaçları 

belirlemiĢtir. AraĢtırmacı verilen önerilerden oluĢan eylem planlarını dikkate alarak her 

aile eğitimi öncesinde aile eğitimi seans planını hazırlamıĢtır. Öğretmen, seans planını 

yaparken oyunları/aktiviteleri betimlemiĢ, bu oyunlar/aktivitelerde çocuk, anne ve kendi 

uygulaması için amaçlarını belirlemiĢ ve bilgisayar ortamında Word belgesine 

kaydetmiĢtir. Dolayısıyla toplamda sekiz aile eğitimi seans planı oluĢmuĢtur. 

Aile ayrıldıktan sonra, seanstan elde edilen bilgiler ve bir sonraki seans için 

planların raporlaĢtırılması gerektiğinden (Clark, 2007; Turan, 2014), her aile eğitimi 

yapıldıktan sonra aile eğitimi videoteyp kaydı izlenerek Aile Eğitimi Raporu 

tutulmuĢtur. ĠÇEM aile eğitimi programında aile eğitimciler tarafından kullanılan rapor 

doldurulduktan sonra çocuğun dosyasına eklenen standart bir form bulunmaktadır. 

AraĢtırmacı da bu formu kullanmıĢtır ve her birini elle doldurmuĢtur (Ek C). Aile 

eğitimi raporları, öğretmen/araĢtırmacının eğitimleri ne zaman ve hangi 

oyunlar/etkinliklerle gerçekleĢtirdiği, anneden aldığı bilgileri, eğitimde annenin 
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etkileĢim becerilerine dair ve çocuktaki değiĢikliklere dair gözlemlerini ve bir sonraki 

aile eğitimi için planlarını göstermektedir. 

 

Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları 

AraĢtırma sonuçlarının inandırıcılığı, bilimsel bir araĢtırmanın en önemli ölçütlerinden 

biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla “geçerlik” ve “güvenirlik” kavramları 

araĢtırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki kriter olmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek). 

Yıldırım ve ġimĢek‟e (2013) göre, “geçerlik” araĢtırmada kullanılan ölçme aracının 

ölçmeyi amaçladığı olguyu doğru ölçmesi ile ilgilidir, “güvenirlik” ise araĢtırma 

sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile ilgilidir. 

Bir eylem araĢtırmasının geçerliği araĢtırmanın güvenirliğinin (trustworthiness) 

sağlanabilmesi için inandırıcılık (credibility), transferedilebilirlik (transferability), 

güvenilebilirlik (dependability) ve onaylanabilirlik (confirmability) niteliklerini yerine 

getirebilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu nitelikleri yerine getirmek amacıyla bazı 

önlemler alınması gerekmektedir (Gay vd., 2006; Johnson, 2005; Mills, 2003; Yıldırım 

& ġimĢek, 2013). Dolayısıyla bu araĢtırma için alınan önlemleri Ģöyle açıklayabiliriz: 

 

 Aile eğitimleri ve eylem araĢtırmaları konusunda alan uzmanlarıyla yapılan 

toplantılarda uzman incelemeleri yapılmıĢtır.  

 AraĢtırmacı hem bir veri kaynağı olmuĢtur hem de tüm veri kaynaklarıyla uzun 

süreli olarak etkileĢim içinde olmuĢtur. 

 Farklı nitel veri toplama teknikleri kullanılarak çeĢitleme (triangulation) yoluna 

gidilmiĢtir. 

 Verilerin ayrıntılı betimlemeleri yapılmıĢtır. 

 Veri toplama tekniklerinin oluĢturulmasında, verilerin toplanmasında ve 

analizlerinin yapılmasında tutarlı olmaya dikkat edilmiĢtir. 

 Aynı veriler farklı veri kaynaklarıyla belgelenmiĢtir. 

 

Araştırma Etiği 

 “Ġnsanların dahil olduğu her tür araĢtırmada izlenmesi gereken bazı kurallar ve ihlal 

edilmemesi gereken bazı etik kurallar vardır.” (Yıldırım ve ġimĢek, 2013, s. 121). 

Eylem araĢtırmalarında araĢtırmacının aynı zamanda uygulayıcı olması ve veri 
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kaynağını oluĢturması nedeniyle kendi yaptığı iĢleri incelerken objektif olması ve 

yansıtma yapması güç olmaktadır (Uzuner, 2005). Dolayısıyla tüm araĢtırma 

metadolojilerinde geçerli olan etik ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler bilinçli onay, 

gizlilik ve dürüstlük olarak belirtilmektedir (Uzuner, 2005; Yıldırım ve ġimĢek, 2013). 

Bilinçli onay, araĢtırmaya baĢlamadan önce araĢtırmaya katılacak kiĢilerin 

araĢtırma hakkında bilgilendirilmeleri, araĢtırmaya katılma konusunda gönüllü olarak 

razı olmaları, yazılı ve sözlü olarak bilinçli onaylarının alınması gerekmektedir 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2013). Bu sebeple, araĢtırmaya baĢlamadan önce anne ile 

görüĢülmüĢ, araĢtırmanın içeriği, verilerin toplanmasında videoteyp ve ses kaydı 

yapılacağı, elde edilen verilerin bilimsel çalıĢmalarda kullanılacağı hakkında öncelikle 

anneye sözlü olarak bilgi verilmiĢtir. Sonrasında anneden yazılı olarak izin alınmıĢtır 

(Ek A1 ve EK A2). Ayrıca çocuk ve anne sözü edilen merkezde aile eğitimi programına 

kayıtlı olduğu için bu merkezden de yazılı izin alınmıĢtır (Ek A3).  

Gizlilik ilkesi araĢtırma katılımcılarını stresten, utanmadan ve istemediği Ģekilde 

isminin ortaya çıkmasından korur (Uzuner, 2005). AraĢtırma katılımcılarının özel 

hayatlarına saygılı olmak ve onların zarar görmesini engellemek amacıyla, katılımcılara 

baĢka isimler verilebilir. Bu araĢtırmada da gizlilik ilkesi gereği, araĢtırmaya katılan 

anneye “Elif ”, annenin çocuğuna da “Yüksel” isimleri verilmiĢtir. 

Dürüstlük ilkesi, kiĢisel inanç ve değerlerin kanıtlanması için verilerde uydurma 

yapmamayı gerektirir. Verilerde aldatma yapılması araĢtırmayı bilimsellikten 

uzaklaĢtırmaktadır (Uzuner, 2005). Dolayısıyla bu araĢtırmanın aĢamalarında verilere 

sadık kalmaya ve daima doğru bilgilendirme yapmaya dikkat edilmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, aile eğitimi uygulamaları, temsili videoteyp kayıtları, aile eğitimlerinin 

değerlendirilmesi, ortaya çıkan eylem planları ve anneyle yapılan görüĢmeler yer 

almaktadır. 

Bu araĢtırmada, annede görülen etkileĢim davranıĢlarından beĢ tanesinin ayrıntılı 

bir Ģekilde incelenmesine karar verilmiĢtir. Annenin bu davranıĢları etkileĢimi 

destekleyen ve etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlar olarak iki tema altında 

gruplandırılmıĢtır. ĠĢitme kayıplı çocuklarda aile eğitimlerinde, çocuğun dil geliĢiminin 

desteklenmesi amacıyla annenin etkileĢim davranıĢlarında görülen problemlerin 

düzeltilerek etkileĢim becerilerinin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır (Brown ve Nott, 

2005; Clark, 2007; Turan 2010; Turan, 2014). Bu sebeple, annenin etkileĢimi olumsuz 

etkileyen bu davranıĢları için çözüm üretilmeye çalıĢılmıĢtır. Çözüm üretmek için de 

aile eğitimi uzmanının öneriler sunması ve araĢtırmacının bir sonraki aile eğitiminde 

bunları uygulamaya geçirmesi yoluna gidilmiĢtir.  

Annenin davranıĢları, etkileĢimi destekleyen davranıĢlar ve etkileĢimi olumsuz 

etkileyen davranıĢlar olarak iki tema altında toplanmıĢtır: 

Etkileşimi Destekleyen Davranışlar 

 Çocuğun ilgisini takip etmek. 

 Ortak ilgi kurmak. 

Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

 Çocuğun ilgisini takip etmemek. 

 Ortak ilgiyi sağlayamamak. 

 Kontrollü davranmak. 

AraĢtırmanın sorularını yanıtlamak için ikinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci aile 

eğitimi temsili videoteyp kayıtları tümevarım analizlerinden elde edilen bulgular 

ayrıntılı biçimde temsili kayıtlardan örneklerle birlikte açıklanmıĢtır. Bütünlüğü 

sağlamak amacıyla da birinci, üçüncü, beĢinci ve yedinci aile eğitimlerinin içeriği 
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kısaca anlatılmıĢtır. Her bir aile eğitiminin değerlendirilmesiyle bir sonraki aile eğitimi 

için hazırlanmıĢ eylem planları aktarılmıĢtır. Tablo 4‟te aile eğitimlerinin tarihleri, 

süreleri, içeriklerine iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. Aile eğitimleriyle birlikte, anneyle 

yapılan üç görüĢmenin bulgularına da, aile eğitimlerinin baĢında, ortasında ve sonunda 

yer verilmiĢtir.  

 

Aile 

Eğitimleri 

Tarih Anne-Çocuk 

Etkileşimi 

Oyunları 

Anne-Çocuk-Öğretmen 

Oyunları 

Dinleme 

Aktiviteleri 

Süre 

1 30.09.2014 Bebek yıkama Basit eĢleme, taĢıtlarla 

oyun 

Tekerleme, 

Ģarkı 

45:14 

2 21.11.2014 Çay partisi Çorap içinden birbiriyle 

iliĢkili oyuncaklarla oyun 

Tekerleme, 

parmak oyunu 

45:50 

3 09.12.2014 Oyun 

hamurlarıyla 

oyun 

Oyuncak hayvan yıkama, 

parfüm  ĢiĢeleriyle oyun 

Parmak 

oyunları 

48:14 

4 25.12.2014 Çanta karıĢtırma Çoraplarla eĢleme, çamaĢır 

yıkama ve asma. 

ġarkı ve 

parmak 

oyunları 

60 dk. 

5 26.03.2015 Mutfak 

malzemeleriyle 

oyun 

Top havuzundan sesli 

oyuncak bulma, ritim 

aletleriyle oyun. 

ġarkı ve 

parmak 

oyunları 

57:13 

6 13.04.2015 Doktor oyunu Hayvan seslerini dinleme, 

kağıt yırtma-yapıĢtırma, 

tek kart resimden oyun. 

 

Bebekle ritim 

oyunu 

58:25 

7 15.06.2015 Mutfak 

malzemeleri ve 

oyun 

hamurlarıyla 

oyun 

Hayvan seslerini dinleme 

oyunu, kedi konulu 

sıralama bakma, kuzu 

kolajlama.  

“Bir küçük 

kuzu” Ģarkısı 

ve hayvanlarla 

ritim oyunu 

1:06:20 

8 09.07.2015 Sürpriz kutulara 

bakma ve tek 

kart eĢliğinde 

ördek yıkama 

Okul çantası karıĢtırma. Davulla ritim 

tutarak bebek 

dans ettirme. 

53:20 

Tablo 4: Aile Eğitimleri Tarihleri, Süreleri ve Ġçerikleri 
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Anneyle Birinci Görüşme 

30.09.2014 tarihinde anne aile eğitimi için merkeze gelmiĢtir. Çocuk ve anne, daha 

önceden merkezdeki aile eğitimi programına devam ettiği için bir önceki aile eğitiminde 

anneye araĢtırmadan bahsedilmiĢtir ve sözlü olarak anneden izin alınmıĢtır. GörüĢmeye 

baĢlamadan önce, anneye araĢtırmanın amacından, sürecinden ve veri toplama 

tekniklerinden bahsedilerek annenin çocuğuyla birlikte araĢtırmaya katılması için yazılı 

izinler alınmıĢtır. Bunun ardından anneyle ilk görüĢme yapılmıĢtır (Günlük 1). 

Anneyle yapılan bu ilk görüĢmeyle, çocuk ve aile hakkında demografik bilgileri 

toplamak, önceden aldıkları aile eğitimleri konusunda annenin düĢüncelerini ve aile 

eğitimlerinden beklentilerini öğrenmek amaçlanmıĢtır. Bu ilk görüĢmede, annenin 

verdiği yanıtlardan elde edilen bulgular, çocuğun çevre seslerine tepkisinin olmadığını, 

sadece kapının aniden çok yüksek sesle çarpmasına tepkisinin olduğunu ve ismine tepki 

vermediğini göstermektedir. Çocuğun anlamsız ses üretimlerinin olduğu ve isteklerini 

belirtmek için eliyle gösterdiği anlaĢılmaktadır.  

Anneye Yüksel ile birlikte evde neler yaptıkları sorulduğunda, anne “Sıra alma 

çalışıyoruz, oyun hamuru oynuyoruz, şekil atıyoruz, ondan sonra tekerlemeler söyleyip 

oynuyoruz.” Ģeklinde cevap vermiĢtir (Anneyle birinci görüĢme, 4:38 ile 4:47 dakikalar 

arası). Bu cevaptan annenin çocukla evde oyun oynamaya zaman ayırdığı izlenimi 

edinilmiĢtir. Oyunları biraz daha açıklaması istendiğinde anne, sırayla lego atma, balık 

tutma, oyun hamurlarıyla hamur açıp Ģekiller yaptıklarını ve Ģarkı, tekerleme 

söylediklerini belirtmiĢtir. Ayrıca anne Ģimdiye kadar katıldığı aile eğitimlerinden 

öğrendiği oyunları evde de oynadıklarını belirtmiĢtir.  

Anne araĢtırmadan önceki dönemde aldığı aile eğitimlerini faydalı bulduğunu Ģu 

sözlerle açıklamıĢtır: “… çok memnunum aslında çok faydalı, ben önce ilk buraya 

geldiğim zaman … altı aylık çocuk ne anlayacak aile eğitiminden falan diye 

düşünmüştüm. Çünkü büyüğümde görmediğim için, ama sonra baktım ki Yüksel çok 

güzel … öğreniyor.” (Anneyle birinci görüĢme, 6:13 ile 6:20 dakikalar arası). Aile 

eğitimlerinde yeni oyunlar öğrendiğini ve büyük oğlunun bebekliğine göre Yüksel‟de 

daha bilinçli bir anne olduğunu belirtmektedir. Aile eğitimlerinde, anne çocuğunun 

oyun becerilerinin geliĢtiğini, çocuğunun öğrendiğini ve eğlendiğini, çocuğu için daha 

iyi fırsatların oluĢtuğunu düĢünmektedir. Aile eğitimleri hakkında hoĢuna gitmeyen bir 

durum olup olmadığı sorulduğunda ise, anne “… aslında zaten aynı bizim evde 
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yaptığımız gibi şey gibi, çok doğal olduğu için yok öyle bir … sıkıntımız.” Ģeklinde 

cevap vermiĢtir (Anneyle birinci görüĢme, 8:23 ile 8:26 dakikalar arası). Aile 

eğitimlerinde oynanan oyunların evde de oynayabilecekleri oyunlardan olması ve evde 

de bulunabilen oyuncak ve malzemelerle oynanması nedeniyle, anne aile eğitimlerinin 

evde oynanan bir oyun gibi olduğunu ve bu yönleriyle aile eğitimlerinin doğal olduğunu 

düĢünmektedir.  

Anne merkezde aile eğitimlerini almaya baĢladıktan sonra, kendi tecrübesinin 

arttığını, çocuğu için daha faydalı bir anne olduğunu, kendisi için psikolojik bir 

rahatlama yaĢadığını, çocuğuyla oyun oynamayı öğrendiğini ve kendi oyun 

becerilerinin geliĢtiğini düĢünmektedir. Çocuğunun da daha keyifli ve kaliteli zaman 

geçirdiğini, sıra alma davranıĢını öğrendiğini ve tekerleme öğrendiğini düĢünmektedir. 

Anne, çocuğuyla olan etkileĢimini değerlendirdiğinde, çocuğuna bir Ģey anlatırken 

güçlük yaĢadığını ve çocuğuyla ilgilendiğinde onun bir Ģeyler yapabildiğini görmenin 

onu mutlu ettiğini anlatmıĢtır. 

Anne “… mesela güzel tekerlemeler … çok seviyor Yüksel, … onları öğrenmek 

istiyorum. … değişik oyunlar mesela …  farklı farklı, … evde oynadıklarımız artık … 

bildik şeyler olduğu için daha değişik şeyler … hem ben öğrenmek istiyorum, hem 

Yüksel’e öğretmek istiyorum.” sözleri ile araĢtırma sürecindeki aile eğitimlerinden 

beklentilerini açıklamıĢtır (Anneyle birinci görüĢme, 12:35 ile 13:00 dakikalar arası). 

Annenin bu sözlerinden, yeni tekerlemeler öğrenmek ve farklı oyunlar öğrenip 

çocuğuna öğretmek istediği anlaĢılmaktadır. Ayrıca çocuğun cihazlarını düzenli olarak 

takabilmesini sağlamak konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Birinci Aile Eğitimi 

30.09.2014 tarihinde ilk aile eğitimi yapılmıĢtır. Çocuğun yaĢının iki yaĢtan küçük 

olması ve oyunların yerde oynamak için daha uygun olması nedeniyle, öğretmen yerde 

oynanacak biçimde eğitime hazırlık yapmıĢtır. Bunun için halının üstüne bir örtü, 

örtünün üzerine de annenin, çocuğun ve kendisinin oturması için yumuĢak minderler 

yerleĢtirmiĢtir. Eğitim için kullanılacak oyuncakları da üstünü bir örtüyle kapatarak 

hazırlamıĢtır. Eğitimin giriĢinde öğretmen anneden evde geçirdikleri zamanı dinlemiĢtir. 

Bu sırada çocuk, bu zaman diliminde kendi kendine oynaması için önceden hazırlanan 

çeĢitli oyuncaklarla oynamıĢtır. Bu eğitimde anne-çocuk etkileĢimi için bebek yıkama 
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oyunu hazırlanmıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi içinde hayvan resimlerinden 

oluĢan basit eĢleme oyunu ve taĢıt oyunu hazırlanmıĢtır. Öğretmen anneden bilgi 

aldıktan sonra anne-çocuk etkileĢimini izlemek üzere kenara çekilmiĢtir. Anne ile 

çocuğun etkileĢimini izleyerek, gözlemlerini kaydetmiĢtir. Bu bölüm bittiğinde 

öğretmen annenin etkileĢim becerileriyle ilgili anneye geri dönüt vermiĢtir. Hemen 

ardından anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi için hazırlanan oyunlar birlikte oynanmıĢtır. 

Bu sırada öğretmen çocukla etkileĢimi sırasında anneye model olmuĢtur. Eğitimin 

sonunda da bir tekerleme ve bir Ģarkıdan oluĢan dinleme aktivitesi yapılmıĢtır (Birinci 

aile eğitimi genel döküm). AraĢtırmada yürütülen aile eğitimlerinin rutini, merkezde 

yürütülen aile eğitimi programıyla aynı biçimdedir. Ġzleyen aile eğitimlerinin seans akıĢı 

da aynıdır. 

 

Birinci Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Bu eğitimde annenin oyunları kurgulaması, oynaması, oyun oynarken kullandığı dile 

bakıldığında annenin oyunları çocuğa uygun biçimde oynadığı, oynarken yaptığı iĢi 

anlattığı, çocuğun yaĢına uygun dil kullandığı görülmüĢtür. Diğer taraftan annenin 

çocuğun ilgisini takip etmediği, ortak ilgiyi sağlayamadığı görülmüĢtür. Annenin 

kullandığı dilin içeriğine bakıldığında oyunla ilgili anlamlı konuĢmalar yaptığı, 

konuĢmalarında “annece” kullandığı görülmektedir. Fakat anne çoğunlukla çocuğun 

ilgisini takip etmediği ve ortak ilgiyi sağlayamadığı için annenin kullandığı dilin çocuk 

için bir anlam taĢımadığı düĢünülmektedir. Anne çocuğun ilgisini takip etse, çocukla 

ortak ilgi kursa annenin konuĢmaları çocuğa anlamlı dil girdisi sağlayacak niteliktedir. 

Bunun yanında en belirgin olarak annenin çocuğa karĢı kontrollü davrandığı, kontrollü 

davranıĢları sebebiyle çocuğun oyun oynamasına fırsat vermediği, bu sebeple sıklıkla 

annenin çocukla ortak ilgiyi sağlayamadığı görülmüĢtür (Günlük 1).  

Aile eğitimi değerlendirme toplantısında anne-çocuk etkileĢiminde görülen bu 

problemlerin çözümü için aile eğitimi uzmanı araĢtırmacıya öneriler sunmuĢtur. 

Annenin çocuğa oyunda fırsat vermesi, ilgisini takip etmesi ve çocuğa karĢı kontrollü 

davranıĢları bırakması yönünde anneye tavsiye vermesini anlatmıĢtır. Anne-çocuk-

öğretmen etkileĢimi bölümünde, öğretmenin anneyle konuĢurken çocukla ilgilenmediği, 

çocuğa cevap vermediği görülmüĢtür. Bunun için aile eğitimi uzmanı, öğretmene 

çocuğa karĢı duyarlı davranmasını anlatmıĢtır. Öğretmenin oyunları hızlı geçtiği, hızlı 
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geçince oyunların tekrarlı oynanmadığı gözlenmiĢtir, bunun içinde oyunları daha 

tekrarlı biçimde çocuğun hızında oynaması gerektiğini anlatmıĢtır. Bu önerilerin 

içeriğine bakıldığında annenin etkileĢim becerilerine yönelik önerilerin yanında 

öğretmenin uygulamasına yönelik önerilerin de sunulduğu görülmüĢtür (Günlük 1). Bu 

öneriler sonucunda bir sonraki aile eğitimine iliĢkin eylem planı ortaya çıkmıĢtır. Bu 

eylem planı anneye yönelik önerilerden ve öğretmene yönelik önerilerden meydana 

gelmektedir (Tablo 5). 

 

Birinci Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen için 

 Kontrollü davranıĢı bırakması. 

 Çocuğa oyunda fırsat vermesi. 

 Çocuğun ilgisini takip etmesi. 

 Çocuğa daha çok soru sorması. 

 

 Çocuğa karĢı duyarlı davranması. 

 Oyunları daha tekrarlı oynaması ve 

hızla bitirmemesi. 

 Çocuğun üretimlerini ve 

hareketlerini taklit etmesi. 

 Çocuğun yerde bağımsız oturmasını 

sağlaması. 

 Anne için planlanan önerilerin 

anneye sunulması. 

 

Tablo 5: Birinci Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Aile eğitimleri sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan eylem 

planları bir sonraki aile eğitiminin amaçlarını oluĢturmaktadır. Öğretmen sonraki aile 

eğitiminin seans planını hazırlarken bu amaçları uygulayabileceği Ģekilde düzenlemeler 

yapmıĢtır.  

 

Aile Eğitimi Planı 

Aile eğitimlerinin amacına ulaĢabilmesi için, her aile eğitiminden önce eğitimcinin 

seans planı hazırlaması gerekmektedir. Seans planı hazırlanırken çocuğun ve ailenin 

özellikleri göz önünde bulundurularak her seans için amaçlar oluĢturulur. Bu amaçları 
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yerine getirmek için uygun oyunlar/aktiviteler planlanır (Clark, 2007; Estabrooks, 2006; 

Kaiser ve Hancock, 2003; Turan, 2010; Turan, 2014). Dolayısıyla bu araĢtırmada her 

aile eğitiminden önce aile eğitimi seans planı yapılmıĢtır. Örnek olarak ikinci aile 

eğitiminin seans planına yer verilmiĢtir. 

 

Aile Eğitimi Plan Örneği: İkinci Aile Eğitimi Seans Planı 

Tarih-Saat: 21.11.2014 

Aile eğitimi sayısı: 2 

Çocuğun adı-soyadı: Yüksel 

Çocuğun yaĢı: 17 aylık 

Katılımcılar: Yüksel ve annesi Elif Hanım  

Eğitimci: Emel Ertürk Mustul 

         Anne-çocuk etkileĢimi bölümünde oynanması için çay partisi oyunu, anne-çocuk-

öğretmen etkileĢimi bölümünde oynanmak üzere çorapların içine yerleĢtirilmiĢ 

birbiriyle iliĢkili oyuncaklarla oyun ve lobutlarla oyun seçilmiĢtir. Dinleme aktivitesi 

olarak da bir Ģarkı ve bir parmak oyunu seçilmiĢtir. 

 

           Çocuk için amaçlar 

 KonuĢma ve çevre seslerine tepki vermesi. 

 ġarkı söylenirken katılması ve uygun tepkiler vermesi. (Sallanması veya 

hareketleri taklit etmesi) 

 Oyunlar sırasında çıkardığı sesleri çeĢitlendirmesi ve deneyimlemesi. 

 Ġstekleri ve ihtiyaçları için sesini kullanması. 

 Oyunlarda anneyi ve öğretmeni ses olarak ve davranıĢ olarak taklit etmesi. 

 Oyuncaklarla uygun biçimde oynaması ve hayali oyunlar oynaması. (Tarağı 

gördüğünde bebeğin saçını taraması, civcive yem yedirmesi) 

 Sıra almaya baĢlaması. (Lobutlar dizilirken sırasını beklemesi) 
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Anne-Çocuk Etkileşimi 

Çay partisi oyunu. Çaydanlık, fincanlar, çay kaĢığı, çay tabağı, süzgeç, küp 

Ģeker, bisküvi, tepsi,  tabak, bebek gibi oyuncaklar bir kesenin içinde hazırlanmıĢtır. 

 

Anne için amaçlar: 

 Annenin kontrollü davranıĢının azalması amacıyla çocuğun minder üstünde 

bağımsız oturmasının sağlanması. 

 Oyunlar sırasında çocuğun ilgisini takip etmesi ve ortak ilgi kurması. 

 Dinleme ve ses üretimi becerileri için model olması. (Örneğin, fincana çay 

koyarken “dinle” deyip, “lıkır lıkır” diye oyuna uygun ses vermesi) 

 OluĢan dil fırsatlarında dile iliĢkin model olması. (Örneğin, bebeğe bisküvi 

verirken “bebek bisküvi yesin ham ham” demesi) 

 

Anne-Çocuk-Öğretmen Etkileşimi 

Çorapların içine koyulan birbiriyle ilişkili oyuncaklarla oyun. Kalın ve uzun 

çorapların içine oyuncaklar yerleĢtirilmiĢtir. Birinci çorabın içinde; bebek, tarak, ayna, 

kolye, saç kurutma makinesi, ruj, oje vb. oyuncaklar vardır. Ġkincisinin içinde; tavuk, 

civciv, yem, küçük kümes vb. oyuncaklar vardır. Üçüncüsünün içinde de; tavĢan ve 

havuç vardır. 

     Öğretmen için amaçlar: 

 Oyunlar sırasında dil fırsatlarını değerlendirerek dile iliĢkin model olması. 

(Örneğin, bebeği “cici cici” diye sevmesi) 

 Oyunlarda sıra almayı düzenlemesi. (Örneğin, bebeğin saçlarını önce 

öğretmenin, sonra sırayla anne ve çocuğun taraması) 

 Dinleme ve ses taklitleri için model olması. (Örneğin, tavuk için “gıt gıt gıdak” 

demesi, bunu yaparken “dinle” demesi) 

 Oyunları tekrarlı bir Ģekilde oynaması. (Tavuğa civcivi kovalatmak, sonra 

civcive tavuğu kovalatmak, bir tavuğa bir de civcive yem yedirmek gibi) 

 

Lobutlarla oyun. 

 Lobutlarla oynarken sıra almayı düzenlemesi. (Örneğin, lobutları öğretmenin, 

annenin, çocuğun birer tane koymasıyla sıralı bir Ģekilde dizmesi) 
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Dinleme aktivitesi. “TombiĢ” parmak oyunu oynanacaktır ve “Bir küçük kuzu” 

Ģarkısı söylenecektir. 

 Dinleme ve taklit için model olması. 

 

İkinci Aile Eğitimi 

21.11.2014 tarihli ikinci aile eğitimi için planda da görüldüğü gibi anne-çocuk 

etkileĢimine çay partisi oyunu, anne-çocuk-öğretmen etkileĢimine de çorap içinden 

birbiriyle iliĢkili oyuncaklarla oyun ve lobutları topla devirme oyunu hazırlanmıĢtır. 

Fakat anne eğitime biraz gecikmeli geldiği için lobutları topla devirme oyunu 

oynanmamıĢtır. Dinleme aktivitesi de bir Ģarkı ve bir parmak oyunu ile yapılmıĢtır. 

Eğitim düzeni yine yerde oluĢturulmuĢtur. Birinci aile eğitimindeki gibi aynı sıra ile 

eğitim rutini yerine getirilmiĢtir (Ġkinci aile eğitimi genel döküm). 

Tablo 6‟da ikinci aile eğitimi tümevarım analizinden elde edilen annenin 

etkileĢimi destekleyen ve etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢları ve bu davranıĢların 

sıklığı verilmiĢtir. Tabloda verilen davranıĢlar ayrıntılı bir Ģekilde aĢağıda 

açıklanmaktadır. 

İkinci Aile Eğitiminde Annenin Etkileşim Davranışları 

Etkileşimi Destekleyen 

Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

Etkileşimi Olumsuz 

Etkileyen Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

 Ġlgisini takip 

etmek. 

25  Ġlgisini takip 

etmemek. 

28 

 Ortak ilgi 

kurmak. 

18  Ortak ilgiyi 

sağlayamamak. 

34 

   Kontrollü 

davranmak. 

36 

 

Tablo 6: Ġkinci Aile Eğitiminde Annenin EtkileĢim DavranıĢları 
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Etkileşimi Destekleyen Davranışlar 

İlgisini Takip Etmek 

Tablo 6‟da da görüldüğü gibi, annenin bu eğitimde çocuğun ilgisini yirmi beĢ defa takip 

ettiği görülmüĢtür. Annenin çocuğun ilgisini takip etme davranıĢlarına örnekler 

verilmiĢtir. 

 

Örnek 1 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 9:52 ve 10:00 dakikalar arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk çay partisi oyununda oyuncak çaydanlık, fincan, çay 

kaĢığı ve bisküviyle oynuyorlar. Çocuk annenin fincanındaki bisküviyi alıyor ve kendi 

fincanına koyuyor.  

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Yerden kaĢığı alıyor.)  

Anne: KarıĢtır o zaman, otur, evet, karıĢtır hadi. (Çocuğu mindere yerleĢtiriyor.) (Anne 

çocuğun bardağı karıştırmak istediğini anlıyor.)  

Çocuk: … (KaĢığa bakıyor, düĢürüyor, yere eğiliyor.) 

 Örnekte görüldüğü gibi, çocuk anlamsız sesler çıkararak yerdeki oyuncak kaşığı 

alıyor. Annenin hemen arkasından “karıştır” diyerek devam etmesi, çocuğun ilgisini 

takip ettiğini göstermektedir. Anne çocuğun ilgisini takip ederek çocuğun yapmak 

istediğini anlıyor. 

Annenin çocuğun ilgisini takip etme davranıĢını zaman zaman öğretmenden 

aldığı ipucu yoluyla da gerçekleĢtirdiği görülmüĢtür. 

 

Örnek 2 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 8:58 ve 9:15 dakikalar arası),  

Bağlam. Çay partisi oyununda çocuk kaĢıkla fincanı karıĢtırıyor ve sallanıyor. 

Sonra anne fincandan çay içme fikrini getiriyor.  

Anne: Ġçiyoruz, hımm. Çok güzelmiĢ. (Fincanı ağzına götürüyor.) (İçer gibi yapıyor.) 

Çocuk: … (Annesine bakıyor, ama elinde fincanı kaĢıkla karıĢtırıyor.)  

Anne: Hadi. (Çocuğa bakıyor.) (Anne burada kendi yaptığını çocuğun yapmasını 

bekliyor.) 

Çocuk: … (Elinde fincanı kaĢıkla karıĢtırıyor. KarıĢtırırken sallanıyor ve öğretmene 

bakıp gülümsüyor.) (Çocuk kendi kendine oyun oynuyor ve keyif alıyor.) 

Anne: Immh çok güzel. (Anne, çocuğun yapmak istediğini anlıyor fakat ona eşlik 

etmiyor.) 
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Öğretmen: Ohh çok güzel, karıĢtır bakalım, karıĢtır. (Sallanıyor, elini çeviriyor.) 

(Öğretmen çocuğu taklit ediyor. Sallanıyor ve eliyle fincan karıştırıyor gibi yapıyor. 

Hem sözel hem görsel ipucu sağlıyor.) 

Çocuk: … (KarıĢtırmaya devam ediyor.)  

Anne: KarıĢtıralım mı beraber o zaman? (Eline fincanla kaĢığı alıyor ve karıĢtırıyor.) 

(Anne, öğretmenden sözel ve görsel ipucunu alıyor.) 

 Anne, fincandan çay içer gibi yaparak çay içme fikrini getiriyor. Kendisi yapıyor 

ve sonra çocuğun yapmasını bekliyor. Fakat çocuk bu sırada fincanı kaşıkla 

karıştırıyor, sallanıyor ve bununla eğleniyor. Bir taraftan öğretmene bakıyor ve 

gülümsüyor. Öğretmen çocuğun yaptığı gibi sallanarak ve eliyle fincan karıştırıyor gibi 

yaparak çocuğu taklit ediyor. Öğretmen bu davranışıyla etkileşim sırasında anneye 

model oluyor. Böylece anne çocuğun ilgisini takip ederek çocuğun yapmak istediğini, 

ona nasıl katılacağını anlıyor ve hemen fincanı karıştırma fikriyle çocuğun oyununa 

katılıyor. 

  

Ortak İlgi Kurmak 

Annenin toplamda on sekiz defa ortak ilgi kurduğu görülmüĢtür. Bunlardan bir 

tanesinin öğretmenden gelen ipucu sayesinde olduğu görülmüĢtür.  

 

Örnek 3 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 16:42 ve 16:50 dakikalar arası),  

Bağlam. Anne ile çocuk çay partisi oyununda bebeğe bisküvi yediriyorlar. Sonra 

anne bebeği uyutma fikrini getiriyor. Çocuk bir süre bebekle ilgileniyor sonra bebeği 

tekrar beslemek istiyor.  

Çocuk: … (Fincanı alıyor. Ġçinden bisküviyi alıyor ve bebeğin ağzına götürüyor.) 

Anne: Veerr. Bisküvi yesin, hamm, ham ham, Yüksel. (Bisküviyi bebeğin ağzına 

götürüyor. BaĢını sallıyor.) 

 Çocuk bisküviyi bebeğin ağzına götürüyor. Anne çocuğun yapmak istediğini 

anlıyor ve doğru biçimde yorum yaparak çocuğun oyununa katılıyor. Anne çocuğun 

ilgisini takip etmesiyle ve çocuğun meşguliyeti üzerinden konuşmasıyla çocukla ortak 

ilgiyi devam ettiriyor. 
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Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

İlgisini Takip Etmemek 

Annenin çocuğun ilgisini yirmi sekiz defa takip etmediği görülmüĢtür. 

 

Örnek 4 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 12:41 ve 13:00 dakikalar arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk çay partisi oyununda, kaĢıkla fincanı karıĢtırma oyunu 

oynuyorlar. Sonra anne bebeğin karnı acıktığı fikrini getiriyor, çocuk kaĢıkla oynamaya 

devam ediyor. 

Anne: Bebeğimiz Yüksel. (Bebeği alıyor.) 

Çocuk: … (KaĢığı alıyor.) (Kaşıkla oynamak istiyor.) 

Anne: Bak bebeğin karnı acıkmıĢ. (Bebeğin karnına dokunuyor.)  

Anne: Gel, ona da bisküvi yapalım.  

Çocuk: … (KaĢığı fincana koyuyor. KarıĢtırıyor ve öğretmene bakıyor.)  

Anne: Evet, hadi bisküvimizi koyalım bardağımıza. Biraz da ıslatalım, su koyalım. 

(Bisküviyi çocuğun oynadığı fincana koyuyor. Çaydanlığı fincanın üstüne tutuyor.) (Su 

döküyor gibi yapıyor.) 

 Örnekte, anne bebekle oynama fikrini sunuyor. Çocuk ise kaşığı alıyor ve 

çocuğun kaşıkla oynamak istediği anlaşılıyor. Anne bebeğin karnının acıktığını 

söylüyor, sonra çocuk kaşıkla fincanı karıştırıyor. Ardından anne çocuğun oynadığı 

fincana bisküvi koyuyor ve bebeğe bisküvi vermek istiyor. Burada çocuk ve anne aynı 

fincan üzerinde oynuyorlar, fakat çocuk fincanı kaşıkla karıştırmak istiyor, anne de 

bebeğe bisküvi vermek istiyor. Anne burada kendi oyunuyla ilgilendiği için çocuktan 

gelen ipuçlarını izlemiyor. Dolayısıyla çocuğun oynamak istediği oyunu anlamıyor.  

 

Ortak İlgiyi Sağlayamamak 

Annenin otuz dört defa ortak ilgiyi sağlayamadığı görülmüĢtür. 

 

Örnek 5 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 14:03 ve 14:25 dakikalar arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk fincanı tabak gibi kullanıyorlar. Fincandan çay 

kaĢığıyla bebeğe mama yediriyorlar. Sonra çocuk çaydanlığı görüyor. 

Çocuk: … (Bir elinde kaĢıkla çaydanlığa uzanıyor.) (Çaydanlığı almak istiyor.)  
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Anne: Hadi verelim. Bebeğin karnı acıkmıĢ. (Çocuğun önüne bebeği getirip bebeğin 

karnına dokunuyor.)  

Çocuk: … (Çaydanlığı yakalıyor.)  

Anne: Hadi gel biraz daha su koyalım o zaman. Dur beraber koyalım tut.  (Çaydanlığı 

tutuyor, çocuğun elinden çekiyor.) (Çocuğun almasına izin vermiyor.) 

Çocuk: … (Çaydanlığın içine bakıyor.)  

Anne: Hımm eveet. (Çocuğa çaydanlığın sapından tutturuyor ve bardağa doğru eğiyor.) 

(Çaydanlıktan fincana su koyarmış gibi yapıyor.) 

Anne: Aferin sana hadi karıĢtır. (Çaydanlığı yere koyuyor.)  

Anne: KarıĢtır. (Çocuğun elinden tutup yaptırıyor. Birlikte fincanı karıĢtırıyorlar.) 

Anne: Evet hadi ver bebeğe. (Çocuğun elini bırakıyor.)  

Çocuk: … (Çaydanlığa uzanıyor.) (Çaydanlığı almak istiyor.)   

Anne: Yüksel. Bebeğe ver acıkmıĢ. Karnı acıkmıĢ. (Çocuğa dokunuyor. Bebeği 

gösteriyor, çaydanlığı almaması için çocuğu tutuyor.) 

 Çocuk ilk önce çaydanlığı almak istiyor. Anne bebeğin karnının acıktığını 

söylüyor. Sonra çocuk çaydanlığı yakalıyor ama anne çocuğun çaydanlığı almasına izin 

vermiyor ve çaydanlıktan su koymayla ilgileniyor. Çocuk çaydanlığın içine bakıyor ama 

anne çaydanlıktan fincana su koymakla ilgileniyor ve çocuğa yaptırmaya çalışıyor. 

Sonrasında çocuğun bebeğe su vermesini istiyor fakat çocuk yine çaydanlıkla meşgul 

oluyor. Burada çocuk çaydanlıkla meşgulken anne bebeğin karnının aç olmasıyla, 

çaydanlıktan fincana su koymakla ilgileniyor. Böylece anne çocuğun ilgisini takip 

etmeyerek ve kontrollü davranarak çocukla ortak ilgiyi sağlayamıyor. 

 

Kontrollü Davranmak 

Annenin otuz altı defa kontrollü davrandığı görülmüĢtür. Bu eğitimde annenin etkileĢim 

davranıĢlarında en çok dikkat çeken davranıĢ olmuĢtur. Annenin kontrollü 

davranıĢlarının nasıl gerçekleĢtiği irdelendiğinde ise, annenin çeĢitli Ģekillerde kontrollü 

davrandığı görülmüĢtür. Annenin bu davranıĢları örneklerle açıklanmıĢtır. 

 Annenin oyun sırasında çocuğun elindeki oyuncağı alarak kontrollü davrandığı 

görülmüĢtür. 

 

Örnek 6 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 6:15 ve 6:37 dakikalar arası), 
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Bağlam. Öğretmen çay partisi oyunu için hazırladığı oyuncakları koyduğu  

keseyi anneye veriyor. Anne keseden ilk önce bebeği çıkararak oyunu baĢlatıyor. 

Anne: Yüksel bak. Yüksel bebek. (Bebeği keseden çıkarıyor ve çocuğa gösteriyor.) 

Çocuk: Bebeği alıyor. 

Anne: Çok güzel hadi sevelim mi?  

Çocuk: … (Bebeğe bakıyor, sarılıyor, gülüyor.) 

Anne: … (Çocuğun cihazına bastırıyor.) (Çocuğun cihazı ötüyor.) 

Çocuk: … (Bebeğe sarılıyor, öğretmenin yüzüne bakıyor ve gülüyor.) 

Öğretmen: ... (Çocuğa gülümsüyor.) 

Anne: Sevelim hadi, uyuduk, uyutucan mı? (Bebeğe dokunuyor. Sonra cihazlarına 

bastırıyor.) (Cihazı ötüyor.) 

Çocuk: … (Bebeği kendine çeviriyor, yüzüne bakıyor.) 

Anne: Önce yemek yesin öyle, karnı acıkmıĢ. Yüksel karnı acıkmıĢ, Ģuraya oturtalım, 

tamam. (Bebeği çocuğun elinden alıyor ve yere oturtuyor.) 

Bu örnekte, anne bebeği çıkarıyor ve öncelikle çocuğa veriyor. Çocuk bebeğe 

bakıyor, sarılıyor, gülüyor. Sonra bebeğin yüzünü çeviriyor ve yüzüne bakıyor. Fakat 

anne çocuğun ilgisini takip etmediği için çocuğun oyununun farkına varmıyor. Aynı 

zamanda anne bebeğe mama yedirerek oyun kurmak istediği için çocuğun fikrinden 

devam etmek yerine kendi fikrini devam ettiriyor, bebeği çocuğun elinden alıyor ve yere 

oturtuyor. Çocuktan oyuncağı alarak çocuğa oyunda fırsat vermiyor ve oyunda 

kontrollü davranıyor. Annenin kontrollü davranışı çocukla oyunlarının bozulmasına 

sebep oluyor. 

Annenin sıklıkla çocuğun uzandığı oyuncağı çocuğa vermediği, çocuğun 

oyuncağı almasına engel olduğu veya çocuk oyuncağa uzandığında oyuncağı çocuktan 

uzaklaĢtırdığı görülmüĢtür.  

 

Örnek 7 (Ġkinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 7:58 ve 8:05 dakikalar arası), 

Bağlam. Çay partisi oyununda anne ile çocuk bebekle oynuyorlar. Sonra anne 

tabak, fincan ve bisküvi çıkarıyor ve bir süre onlarla oynuyorlar. En son anne çaydanlık 

çıkarıyor. Çocuk bu sırada fincanlara yöneliyor. 

Çocuk: … (Fincanlara uzanıyor. KaĢığı alıyor.) 

Anne: … (Çocuğu tutuyor.) 
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Anne: Dur bakıyım, Yüksel‟ciğim bekle, kaĢığı ver. Evet karıĢtıracağız. (Çocuğun 

elinden kaĢığı alıyor. Fincana koyuyor. Çocuğu oturtuyor.) (Kaşığı almasına engel 

oluyor, çocuğu oturtarak uzaklaştırıyor.) 

Örnekte, çocuğun kaşığı almasından kaşıkla oynamak istediği anlaşılıyor. Fakat 

anne önce çocuğu tutarak oyun oynamasına izin vermiyor. Sonra kaşığı elinden alıyor 

ve kaşığı fincana koyuyor, çocuğu da yerine tekrar oturtuyor. Çocuğun uzandığı 

oyuncağı almasına izin vermeyerek ve oyuncağı onun elinden alarak anne çocuğa karşı 

kontrollü davranmıştır. 

Annede görülen kontrollü davranıĢın diğer Ģekli ise, fiziksel müdahaleyle 

çocuğu oyunda yönlendiriyor olmasıdır. Annenin burada çocuğun fikri, isteği ve ilgisi 

olmadığı halde çocuğun elini tutarak oyunu oynatmaya çalıĢtığı görülmektedir. 

 

Örnek 8 (ikinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 10:50 ve 10:57 dakikalar arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk çay partisi oyununda kaĢıkla fincanı karıĢtırıyorlar ve 

çay içer gibi yapıyorlar. 

Çocuk: … (KaĢığı fincana vuruyor.)  

Anne: Ġçelim hadi Yüksel. Hadi iç. (Fincanı ağzına götürüyor.) (Çay içer gibi yapıyor.) 

Çocuk: … (Fincanı yere bırakıyor. Tabağa uzanıyor.) (Tabağı almak istiyor.)  

Anne: Hadi, al bunu içelim gel tut. (Elindeki fincanı çocuğa tutturuyor. Çocuğun ağzına 

götürüyor.) (Çocuğa içirmeye çalışıyor.)  

Örnekte, önce çocuk fincanı karıştırmakla meşgul oluyor ama anne çocuğu takip 

etmiyor ve fincandan çay içme fikrini getiriyor. Çocuk tabakla oynamak istiyor. Ama 

anne çocuğun tabağı almasına izin vermiyor. Çocuğun başka bir fikri varken, anne 

kendi fikrinden devam ederek çocuğu fiziksel yönlendirmeyle oyuna katmaya çalışıyor. 

Kontrollü davranarak oyunu devam ettirmeye çalışıyor. 

Çocuğun oyunu olmadan annenin kendi oyununa katma çabasının dıĢında, 

çocuğun kendi kurduğu oyunu annenin çocuğun elini tutarak fiziksel müdahaleyle 

kontrol ettiği de görülmüĢtür. Bu davranıĢta çocuğun oyunla ilgili bir fikrinin olduğu, 

bunu yapma giriĢiminde bulunduğu, annenin de bunu anladığı fakat çocuğun kendisinin 

yapmasını beklemeden eliyle çocuğun elini tutarak kontrol ettiği görülmüĢtür. 
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Örnek 9 (ikinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 11:30 ve 11:36 dakikalar arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk çay partisi oyununda fincanı karıĢtırma ve çay içme 

oyununa devam ediyorlar. 

Çocuk: … (KaĢığı ağzına götürüyor, sallanıyor.) 

Anne: Güzel. (Çocuğa bakıyor.) 

Çocuk: … (Fincanı yerden alıyor, elindeki kaĢıkla karıĢtırıyor.) 

Anne: KarıĢtır. (Önce bakıyor sonra elinden tutup kendisi de yaptırıyor, birlikte 

karıĢtırıyorlar.) 

        Örnekte, çocuk fincanı karıştırarak oyun oynuyor. Anne burada önce çocuğun 

karıştırmasına bakıyor ama sonra çocuğun oyununa katılmak istiyor. Fakat anne 

çocuğun oyununa çocuğun elini tutup müdahale ederek devam ediyor. Burada anne 

muhtemelen çocuğu daha iyi oynattığını düşünüyor ve çocuğun tek başına oynamasını 

beklemiyor, çocuğun temposunda oyuna devam etmiyor. Anne, çocuğun oyununa 

katılmak için çocuğun yaptığı işi anlatabilirdi veya eline fincan alıp çocuğu taklit 

edebilirdi. Anne burada oyunu nasıl ilerleteceğini bilmediği için kontrollü davranışa 

başvuruyor. 

 

İkinci Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Annenin kontrollü davranıĢının azalması amacıyla, öğretmen anneye, çocuğun yerde 

bağımsız oturabileceğini ve oyun sırasında çocuğa daha çok fırsat vermesi gerektiğini 

anlatmıĢtır. Çocuğun oyunlar sırasında minderde tek baĢına oturmasının annenin 

çocukla daha rahat bir Ģekilde göz iliĢkisi kurmasını ve oyunda daha rahat bir Ģekilde 

etkileĢim kurmasını sağladığı görülmüĢtür. Anne-çocuk etkileĢimi bölümünde çocuk, 

öğretmene baktığında, düĢüncesini öğretmenle paylaĢtığında, öğretmenin kısa 

cevaplarla, gülümseyerek veya onu taklit ederek çok fazla geliĢtirmeden kısa süreli 

olmak üzere çocuğa karĢı duyarlı davrandığı görülmüĢtür. Öğretmen, eğitim sırasında 

anne-çocuk etkileĢimi üzerine yaptığı gözlemleriyle annenin birinci aile eğitimindeki 

etkileĢim becerilerine benzer davranıĢlar gösterdiğini görmüĢtür. Bu sebeple anne-çocuk 

etkileĢiminin hemen ardından, eylem planında verilen önerileri anneye sunmuĢtur. 

Anneye çocuğun ilgisini daha çok takip etmesini, oyunda çocuğa daha çok fırsat 

vermesini ve kontrollü davranıĢını bırakmasını önermiĢtir. Anne-çocuk-öğretmen 

etkileĢimi sırasında öğretmen, oyunları tekrarlı oynamaya, hızlı geçmemeye, oyunlar 
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sırasında çocuğun üretimlerini ve hareketlerini taklit etmeye çalıĢarak amaçlarını yerine 

getirmeye çalıĢmıĢtır (Günlük 14).  

Aile eğitimi değerlendirme toplantısında, aile eğitimi uzmanı videoteyp kaydını 

izleyerek eğitimi değerlendirmiĢtir. Yüksel‟in sesletimlerinin arttığı, oyuncaklarla 

oynarken sesini kullandığı, oyun süresinin ve dikkat süresinin uzun olduğu fark 

edilmiĢtir. Fakat öğretmen “Yüksel‟in ürettiği sesler de değiĢiklik var mı?” diye 

sorduğunda, anne değiĢiklik olmadığını söylemiĢtir. Annenin bu yanıtından çocuktaki 

değiĢikliklerin farkında olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu sebeple, eğitim sırasında çocukta 

görülen değiĢikliklerin anında anneye aktarılması önerilmiĢtir. Oyunlar sırasında 

oyuncakların seslerine çocuğun dikkatinin çekilmesi, oyuncakların seslerinin taklit 

edilmesi ve sesleri dinlerken “bak dinle” diyerek ve kulağı göstererek çocuğa model 

olunması hem öğretmen hem de anne için önerilmiĢtir. Anne-çocuk etkileĢiminden 

sonra annenin etkileĢim davranıĢlarının anneye örneklerle açıklanmasının anne 

açısından daha etkili olacağı anlatılmıĢtır. Bu doğrultuda, öğretmenin anne-çocuk oyunu 

üzerinden annenin en iyi yaptığı yeri örnek vermesi, ardından annede geliĢtirilmesi 

istenen beceriyi yine anne-çocuk oyunu üzerinden somut örnekle açıklaması tavsiye 

edilmiĢtir. Örneğin, “Yüksel oyun sırasında kapıyı gösterdi. O zaman “[Burada bir kapı 

varmıĢ, tık tık kimse var mı?] gibi bir konuĢma yapabilirsiniz.” Ģeklinde anlatılabilir 

diye açıklanmıĢtır. Çocuğun ilgisi baĢka yere yöneldiğinde annenin oyunun 

dağılmasından, bozulmasından endiĢe duyduğu gözlenmiĢtir. Bunun için de anneye 

çocuğun yapmak istediği iĢle ilgili oynamasını, onunla ilgili konuĢmasını, bundan sonra 

en baĢtaki iĢten/oyundan devam edilebileceğinin açıklanması tavsiye edilmiĢtir. 

Öğretmenin oyunlar sırasında anneyi her zaman iĢin içine katmadığı görülmüĢtür. 

Öğretmene, her oyuna anneyi katmanın gerekliliği, örneğin kutudan oyuncak çıkarırken 

bir defa öğretmen çıkarıyorsa bir sonrakinde mutlaka annenin çıkarmasının sağlanması 

anlatılmıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi sırasında annede görülen olumlu 

davranıĢların anneye anında söylenmesi gerektiği, bunun anneyi teĢvik edeceği 

anlatılmıĢtır. Her eğitimin sonunda annenin güçlü yönlerinin anneye aktarılması, 

annenin geliĢtirmesi istenen becerisinin anlatılması ve en sonda o günkü eğitimde 

yapılanlar ve bunlara benzer evde yapılabilecek oyunlar/rutinlerin kısaca aktarılması 

gerektiği tavsiye edilmiĢtir (Günlük 15). Bu değerlendirmeler sonunda Ģu eylem planı 

ortaya çıkmıĢtır (Tablo 7). 
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İkinci Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen/araştırmacı için 

 Çocuğun ilgisini takip etmesi. 

 Kontrollü davranıĢı bırakması. 

 Oyunlarda seslere dikkat çekmesi 

ve ses tekrarları yapması. 

 

 Annenin olumlu davranıĢlarına 

anında geri dönüt vermesi. 

 Rutinleri anneye açıklaması. 

 Dinleme rutinleri oluĢturması. 

 Her oyuna anneyi dahil etmesi. 

 Eğitim sonunda yapılanları 

özetleyerek anneye dönüt vermesi. 

 Eğitim sonunda anneye bir öneri 

sunması. 

Tablo 7: Ġkinci Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Üçüncü Aile Eğitimi 

09.12.2014 tarihinde yapılan aile eğitiminde anne-çocuk etkileĢimi bölümünde oyun 

hamurlarıyla oynanmıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde oyuncak hayvan 

yıkama oyunu ve parfüm ĢiĢeleriyle oyun oynanmıĢtır. Parmak oyunlarıyla da dinleme 

aktivitesi yapılmıĢtır (Üçüncü aile eğitimi genel döküm). 

 

Üçüncü Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Öğretmen, eylem planındaki önerileri uygulamaya geçirmeye çalıĢmıĢtır. Anne-çocuk 

etkileĢimi bölümünde, annenin oyun oynarken çocuğun ilgisini takip etmeye çalıĢtığı, 

çocuğun yöneldiği oyuncaklara göre konuĢmaya çalıĢtığı görülmüĢtür. Fakat annenin 

çocuğun ilgisini takip etmeye çalıĢırken çok fazla beklediği, çocuğun oynamasını 

beklerken konuĢmadığı gözlenmiĢtir. Bu sebeple anne-çocuk etkileĢimini 

değerlendirirken, anneye çocuğun meĢguliyeti üzerinden konuĢabileceğini tavsiye 

etmiĢtir. Bunun yanında, annenin oyunundan olumlu örnekleri anneye aktarmıĢtır. 

Annenin güçlü olmadığı yerleri de yine anne-çocuk oyunundan örneklerle nasıl 

geliĢtirebileceğini anlatmıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde, öğretmen 

dinleme rutinlerine dikkat etmeye çalıĢmıĢtır. Oyunlar sırasında annede gördüğü olumlu 

yerleri anneye aktarmıĢtır ve her oyunda anneye de fırsat vererek anneyi oyuna daha 

çok katmıĢtır. Oyun rutinlerini anneye açıklamaya özen göstermiĢtir. Eğitimin sonunda 
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yapılanları özetleyip, anneye evde benzer Ģekilde evdeki malzemelerle yapabileceklerini 

anlatmıĢtır (Günlük 18). 

Annenin bu eğitimde de kontrollü davranıĢlar sergilediği görülmüĢtür. Bu 

sebeple, annede bu davranıĢ görüldüğünde anında uyarılması tavsiye edilmiĢtir. 

Annenin çocuğun ilgisini takip etmek amacıyla çok fazla beklemesi oyunun devam 

etmesini etkilemektedir. Annenin bunu aĢması için, çocuğun meĢguliyeti üzerinden 

konuĢması, sonrasında annenin kendi oyununa devam etmesi ve yapacaklarını yapması 

anlatılacaktır. Çocuğun onu iyi takip ettiği, çocuğun bir süre sonra onu taklit edeceği, bu 

gibi durumlarda oyuna bu Ģekilde katkıda bulunabileceği anlatılacaktır (Günlük 20). 

Üçüncü aile eğitimi sonrası geliĢen eylem planı Tablo 8‟de verilmiĢtir. 

 

Üçüncü Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen/araştırmacı için 

 Çocuğun ilgisini takip ettikten sonra 

yeni bir oyuna geçmesi, oyunu 

geniĢletmesi. 

 Kontrollü davranıĢı bırakması. 

 

 Anneyi kontrollü davranıĢı gösterdiği 

anda uyarması. 

 

Tablo 8: Üçüncü Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Dördüncü Aile Eğitimi 

25.12.2014 tarihli dördüncü aile eğitiminde anne-çocuk etkileĢimi için çanta karıĢtırma, 

anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi için de çoraplarla eĢleme oyunu, çamaĢır yıkama ve 

asma oyunları hazırlanmıĢtır. Dinleme aktivitesinde de parmak oyunları oynanmıĢtır. 

Bu eğitim çocuğun koklear implant ameliyatından önce yapılan son aile eğitimi 

olmuĢtur (Dördüncü aile eğitimi genel döküm). 

Dördüncü aile eğitimi tümevarım analizinden elde edilen annenin etkileĢim 

davranıĢları ve bu davranıĢların görülme sıklığı Tablo 9‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 9: Dördüncü Aile Eğitiminde Annenin EtkileĢim DavranıĢları 

 

Etkileşimi Destekleyen Davranışlar 

İlgisini Takip Etmek 

Dördüncü aile eğitiminde annenin çocuğun ilgisini kırk beĢ defa takip ettiği 

görülmüĢtür. Ġkinci aile eğitimine göre bu eğitimde annenin çocuğun ilgisini takip etme 

davranıĢının artması dikkat çekmiĢtir. Ayrıca bu davranıĢın artması oyun sırasında 

etkileĢimin kalitesini artırmıĢtır. Anne çocuğun ilgisini nasıl takip ediyor diye 

incelendiğinde annenin bu davranıĢla birlikte etkileĢim sırasında çocuğun dil geliĢimini 

destekleyen yeni davranıĢlar da geliĢtirdiği gözlenmiĢtir. Bu davranıĢlar örneklerle 

açıklanmıĢtır. 

Annenin çocuğun ilgisini takip etmesinin çocuktan gelen iletiĢimsel giriĢimleri 

fark etmesini ve bunları doğru biçimde yorumlamasını sağladığı görülmüĢtür. Annenin 

çocuğun ilgisini takip ederken çocuğun iletiĢimsel giriĢimini fark ettiği ve bu giriĢimleri 

anında sözel bir Ģekilde yorumlayarak çocuğu yanıtladığı görülmüĢtür. Bu davranıĢ alan 

yazında duyarlılık göstermek olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Örnek 10 (Dördüncü Aile eğitimi videoteyp kaydı, 17:17 ve 17:25 dakikalar 

arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk çanta karıĢtırma oyununda, çantadan çıkan defter ve 

kalemle oynuyorlar. Sonra anne çantadan kolonya çıkarıyor. Kolonyayla bir süre 

oynuyorlar. Ardından anne, çantadan bilezikleri çıkarıyor. Çocuk bu bileziklerle ve 

Dördüncü Aile Eğitiminde Annenin Etkileşim Davranışları 

Etkileşimi Destekleyen 

Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

Etkileşimi Olumsuz 

Etkileyen Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

 Ġlgisini takip etmek. 45  Ġlgisini takip 

etmemek. 

7 

 Ortak ilgi kurmak. 89  Ortak ilgiyi 

sağlayamamak. 

10 

   Kontrollü 

davranmak. 

10 
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defterle birlikte bir oyun kuruyor. Anne onu takip etmeye çalıĢıyor. Sonra çocuk 

kenarda duran kolonyayla devam etmek istiyor. 

Çocuk: … (Kolonya ĢiĢesini boynuna sürüyor. Sonra annesine uzatıyor.) (Kolonya 

şişesini parfüm gibi kullanıyor.)  

Anne: Ohhh, dök dök dök. (BaĢını uzatıyor, sonra baĢını diğer tarafa döndürüyor.) 

(Çocuğun oynaması için boynunun sağını solunu dönüyor.)  

Anne: Elime de dök. (Elini açıyor.)   

Bu örnekte, çocuk kolonya şişesiyle parfüm şişesi gibi oynuyor ve kendi boynuna 

sürüyor.  Sonra annesine uzatmasından annesine de aynı şekilde yapmak istediği 

anlaşılıyor. Anne çocuğun ilgisini takip ettiği için çocuğun bu iletişimsel girişimini 

hemen anlıyor ve başını uzatarak çocuğun oyununu oynamasını sağlıyor. Aynı zamanda 

çocuğun iletişimsel girişimini sözel biçimde ifade ederek çocuğa anlamlı dil girdisi 

sağlıyor. Anne bu şekilde çocuğa karşı duyarlı davranıyor. 

Ancak, annenin bazı durumlarda farkında olduğu iletiĢimsel giriĢimleri 

yanıtlamadığı da görülmüĢtür. Anne çocuğun ilgisini takip ediyor, çocuğun yapmak 

istediğini anlıyor fakat sözel olarak ifade etmediği için orada oluĢan dil fırsatını 

değerlendiremiyor.  

 

Örnek 11 ( Dördüncü aile eğitimi videoteyp kaydı, 13:25 ve 13:34 dakikalar 

arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk çanta karıĢtırma oyununda, çantadan çıkan defter, 

kalem ve kolonya ile oynuyorlar. Ardından anne, çantadan bilezikleri çıkarıyor, önce 

kendi koluna sonra çocuğun koluna takıyor. Çocuk bilezikleri çıkarıyor ve bilezikler 

yere düĢüyor. 

Çocuk: … (Yerdeki bilezikleri alıyor.)  

Anne: Yüksel bak. (Çantadan baĢka bilezik çıkarıyor, sallıyor.)  

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Sayfa çeviriyor, yerdeki bilezikleri defterin üstüne 

koyuyor, annesine bakmıyor, dudaklarıyla ses çıkarıyor.) 

Anne: Deftere taktı. (Öğretmene söylüyor.) (Çocuğa bakıyor.) 

Örnekte, anne aslında çocuğun ilgisini takip ediyor, çocuğun ilgisinin nerede 

olduğunu da fark ediyor. Çocuk aynı zamanda sesler çıkarıyor fakat anne burada 

çocuğun bu üretimini yanıtlamıyor. Çocuğun meşguliyeti üzerinden konuşmuyor. 
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Ortaya çıkan dil fırsatını değerlendiremiyor. Anne burada çocuğun çıkardığı sesleri 

taklit edebilir, sayfayı çevirmekle, yerdeki bileziklerle ilgili konuşmalar yapabilir. Anne 

burada çocuğun ilgisinin farkında ama çocuğa karşı duyarlılık göstermiyor.  

Annenin çocuğun ilgisini takip ederken aynı zamanda çocuğun meĢgul olduğu 

oyun veya iĢle ilgili konuĢtuğu da görülmüĢtür. Alan yazında annelerin bu davranıĢı için 

çocuğun meĢguliyeti üzerinden konuĢmak olarak bahsedilmektedir (Cole, 1992). Bu 

eğitimde zaman zaman, anne ilgisini takip ederken aynı zamanda çocuğun meĢguliyeti 

üzerinden konuĢarak çocuğa anlamlı dil girdileri sağlamıĢtır. 

 

Örnek 12 (Dördüncü aile eğitimi videoteyp kaydı, 19:44 ve 19:48 dakikalar 

arası), 

Bağlam. Çanta karıĢtırma oyununda anne çantadan kâğıt mendil paketi çıkarıyor, 

kendisi bir tane mendil çıkarıyor, çocuğun burnunu siliyor. Sonra paketi çocuğa veriyor. 

Çocuk: … (Kâğıt mendili çıkarıyor ve burnunu siliyor.) 

Anne: Aferin Yüksel‟e. Sil, sil burnunu.  

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Ellerini siliyor.) 

Anne: Ellerini de. Ver. Tamam çok güzel. (Elini uzatıyor.) 

Çocuk: ... (Kâğıt mendil paketini atıyor.) 

Örnekte çocuk kâğıt mendili paketinden çıkarıyor ve burnunu siliyor. Anne 

çocuğun bu meşguliyeti hakkında hemen konuşuyor. Çocuk sonra kâğıt mendille ellerini 

siliyor ve anne yine aynı şekilde çocuğun bu meşguliyetini konuşuyor. Annenin çocuğun 

ilgisini takip etmesinin yanında çocuğun meşguliyeti üzerinden konuşması çocuğa 

anlamlı dil girdisi sağlıyor.  

 

Ortak İlgi Kurmak 

 Anne bu eğitimde toplamda seksen dokuz defa ortak ilgi sağlamıĢtır.  

 

 Örnek 13 (Dördüncü aile eğitimi videoteyp kaydı, 18:05 ve 18:20 dakikalar 

arası), 

 Bağlam. Çanta karıĢtırma oyununda, çocuk kolonyayı parfüm gibi kullanarak 

annesine parfüm sıkıyor. Bir süre bu Ģekilde oynuyorlar. Anne çantadan baĢka oyuncak 

çıkarmak istiyor. Birlikte çantanın içine bakıyorlar.  
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Anne: … (Çantayı karıĢtırıyor.)  

Çocuk: … (Çantaya elini sokuyor.)  

Anne: Yüksel, bak, tarak varmıĢ. Çok güzel hadi tarayalım saçlarını. (Tarağı çocuğa 

veriyor.)   

Çocuk: … (Tarakla annesine uzanıyor.) (Annesinin saçını taramak istiyor.) 

Anne: Benimkini mi tarayacaksın? (BaĢını eğiyor.)  

Çocuk : … (Annesinin saçını tarıyor. Sonra kendi saçını tarıyor.)  

Anne: Tamam, kendi saçlarını da tara, çok güzel.  

 Çocuk ve anne burada çanta karıştırıyorlar. İkisinin ilgisi aynı yönde ve ortak 

ilgi içindeler. Sonra anne çantadan tarak çıkarıyor ve çocuğa veriyor. Çocuk önce 

annesinin saçını taramak istiyor, anne hemen çocuğun yapmak istediğini anlıyor, başını 

eğiyor, çocuğun oyununu oynamasını sağlıyor. Sonra çocuk kendi saçını taramak 

istiyor, anne yine çocuğun ilgisini takip ediyor ve çocuğun ilgisini doğru bir şekilde 

yorumluyor. Anne burada fikir sunmasıyla, çocuğun ilgisini takip etmesiyle ve anlamlı 

dil vermesiyle ortak ilginin devam etmesini sağlıyor. 

 

Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

İlgisini Takip Etmemek 

Annenin bu eğitimde çocuğun ilgisini yedi defa takip etmediği görülmüĢtür. 

 

 Örnek 14 (Dördüncü aile eğitimi videoteyp kaydı, 12:46 ve 12:54 dakikalar 

arası), 

 Bağlam. Çanta karıĢtırma oyununda anne ile çocuk önce defter ve kalemle 

oynuyorlar. Ardından kolonya ile oynuyorlar. Sonra çocuk defteri alıyor, kolonyayı 

onun üstüne koyuyor, bir oyun kuruyor. Bu sırada anne çantadan yeni bir oyuncak 

arıyor. 

Anne: Yüksel, bak. (Çantadan bilezik çıkarıyor, çocuğa uzatıyor.)  

Çocuk: … (Elini uzatıyor.) (Bileziği almak istiyor.) (Anne vermiyor.) 

Anne: Aa çok güzel bilezikler varmıĢ Yüksel. Bir sürü bak bak bak. (Sonra çantanın 

içine bakıyor.) 

Çocuk: … (Bileziğe dokunuyor.)  

Anne: … (Anne geri çekiyor.) 
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Çocuk: … (Kolonyaya bakıyor.)  

Anne: Gel takalım mı? (Çocuğun kolunu çekiyor.) (Bilezikleri çocuğun koluna takmak 

istiyor.) 

Çocuk: … (Kolunu çekiyor, kolonyanın kapağını çekiyor.) (Kolonyayı açmak istiyor.) 

Anne: … (Elini uzatıyor.) (Çocuğun elinden kolonyayı almak istiyor ama hemen 

vazgeçiyor.) Yüksel, bak bak bak. (Bilezikleri kendi koluna takıyor.) 

 Bu örnekte, anne çocuğa bilezik uzatıyor, çocukta bileziği almak için elini 

uzatıyor ama anne bileziği geri çekiyor. Sonra çocuk tekrar bileziğe dokunuyor anne 

yine geri çekiyor. Hem çocuğun ilgisiyle ilgilenmiyor hem de çocuğun oyun oynamasına 

fırsat vermiyor. Sonra çocuk kolonyayla ilgileniyor fakat anne çocuğun ilgisiyle 

ilgilenmiyor. Çocuğun koluna bilezikleri takmakla ilgileniyor. Sonra çocuk 

ilgilenmediği halde kendi koluna takıyor. Anne burada çocuğun ilgisinin farkında ama 

çocuğunun iletişimsel girişimleri yanıtlamıyor. Böylelikle çocuğun ilgisini takip 

edemiyor. Bu örneğin sonunda anne yine çocuğun elinden oynadığı oyuncağı almaya 

niyetleniyor. Fakat hemen bunu fark ediyor ve elini geri çekiyor. Böylece örneğin 

sonunda kontrollü davranış gösterdiğini hatırlıyor ve bu davranışından vazgeçiyor.  

   

Ortak İlgiyi Sağlayamamak 

Annenin ortak ilgiyi on defa sağlayamadığı gözlenmiĢtir. 

 

 Örnek 15 (Dördüncü videoteyp kaydı, 13:04 ve 13:12 dakikalar arası), 

 Bağlam. Çanta karıĢtırma oyununda, çocuk çantadan çıkan kolonya ile meĢgul 

oluyor, anne de çantadan çıkardığı bilezikle meĢgul oluyor. 

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Kolonyayı deftere vuruyor.) (Kolonyayı dökmek 

istiyor.) 

Anne: Gerçekten de çok güzelmiĢ. Yüksel bak. (Kolundaki bilezikleri gösteriyor.) 

Çocuk: … (Annesine bakmıyor, sayfa çeviriyor.) 

Anne: … (Çocuğa bakıyor.)  

Çocuk: … (Kolonyayı alıyor deftere vuruyor.) (Kolonyayı dökmek istiyor.) 

Anne: Yeter anneciğim o beklesin, bak aaa. (Kolonyayı çocuğun elinden alıyor yere 

bırakıyor, kolundaki bilezikleri gösteriyor.) 
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 Çocuk kolonyayı deftere dökmekle meşgul oluyor, anne de kolundaki bileziklerle 

oyun kurmak istiyor. Çocuk annesinin bu girişimine rağmen yine de ilgilenmiyor, 

defterle oynamaya devam ediyor. Sonra anne çocuğun elinden kolonyayı alıyor ve 

çocuğun oyununu bırakmasını ve kendi kurduğu oyunla ilgilenmesini istiyor. Fakat 

anne yine de çocukla ortak ilgiyi sağlayamıyor. 

 

Kontrollü Davranmak 

Ġkinci aile eğitiminde anne toplamda otuz altı defa kontrollü davranıĢ gösterirken 

dördüncü aile eğitiminde on bir defa kontrollü davranıĢ göstermiĢtir. Annenin etkileĢimi 

olumsuz etkileyen bu davranıĢının görülme sıklığının azaldığı görülmektedir. Ayrıca bu 

aile eğitiminde annenin gösterdiği kontrollü davranıĢların daha kısa süreli olduğu 

görülmüĢ, annenin zaman zaman önce kontrollü davranıĢa baĢvurduğu sonrasında 

hatırlayıp hemen bu davranıĢından vazgeçtiği görülmüĢtür. Anne bu eğitimde kontrollü 

davranıĢlar göstermeye devam etmiĢtir. Fakat annenin kontrollü davranıĢının farkına 

vardığı zamanlarda, bu davranıĢını çocuğun oyunu oynamasını, bir iĢi yapmasını 

destekleyen biçimde yapmaya baĢladığı görülmüĢtür. Bu sebeple, burada annenin 

kontrollü davranıĢa baĢvurup hemen vazgeçtiği ve çocuğun oyununu desteklediği bir 

duruma örnek verilmiĢtir.  

 

Örnek 16 (Dördüncü aile eğitimi videoteyp kaydı, 19:19 ve 19:44 dakikalar 

arası), 

Bağlam. Çanta karıĢtırma oyununda anne çantadan kâğıt mendil paketi çıkarıyor. 

Çocuğun burnunu siliyor ve paketi çocuğa veriyor. 

Anne: Evet, aferin Yüksel‟e. Bak peçete.  

Çocuk: … (Kâğıt mendili alıyor.)  

Anne: Aç, aferin oğluma.  

Çocuk: … (Kâğıt mendilin paketini açıyor.)  

Anne: Ver. (Elini uzatıyor.)  

Çocuk: … (Çocuk paketin içinden kâğıt mendili çekiyor.) (Paketten mendil çıkarmaya 

çalışıyor.) 

Anne: Çıkar.  

Çocuk : … (Çekiyor.)  
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Anne: Çek, çek. Tut, çek. (Önce çocuğun elini tutuyor. Sonra paketi tutuyor, kâğıt 

mendilin birisini çekiyor.) (Anne önce çocuğun elini tutup kendi eliyle çektirmek istiyor 

ama sonra hemen vazgeçiyor. Çocuğun çıkarabilmesi için mendili biraz çıkarıyor.) 

Çocuk: … (Mendili çıkarıyor ve burnunu siliyor.) 

Anne: Aferin Yüksel‟e. Sil, sil burnunu. 

Örnekte, çocuk paketin içinden mendili çıkarmak isteyince, anne çocuğa yardım 

etmek istiyor. Fakat bunu, daha önceden de yaptığı gibi çocuğun elini tutarak fiziksel 

bir müdahaleyle yapmak istiyor. Anında kontrollü davrandığını anlıyor ve elini çocuğun 

elinden çekiyor. Bunun yerine çocuğun kolayca çıkarabilmesi için mendili paketten 

biraz çıkarıyor. Sonrasında çocuk mendili çıkarıyor ve oyununa devam ediyor. Anne 

burada kontrollü davranışının farkına varıyor, vazgeçiyor ve bu davranışını çocuğun 

oyununu destekleyen bir hale getiriyor. 

 

Dördüncü Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Anne-çocuk etkileĢimi bölümünde, annenin çocuğun ilgisini daha çok takip ettiği,  

kontrollü davranıĢlarının azaldığı ve ortak ilgiyi daha çok kurduğu gözlenmiĢtir. Fakat 

annenin çocuğun ilgisini takip etmek amacıyla çok beklediği, bu sırada dil fırsatlarını 

kaçırdığı veya sınırlı dil verdiği, oyunu geniĢletemediği, dolayısıyla oyunun 

ilerlemediği görülmüĢtür. Bu sebeple aile eğitimi uzmanı, annenin oyununu 

zenginleĢtirmesi gerektiğini anlatmıĢtır. Bunun için öğretmenin bir sonraki eğitimde 

önce kendisinin yaparak model olması, sonrasında bunun üzerinden anneye 

açıklamasını anlatmıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde, çorap eĢleme 

oyunu oynarken öğretmenin oyunun kuralına odaklanarak oynadığı görülmüĢtür. Aile 

eğitimi uzmanı, bu tip kurallı oyunları küçük çocuklarla oynarken kuraldan ziyade 

oyuna odaklanmak gerektiğini, malzemelerle olabildiğince farklı Ģekillerde oynayarak 

oyunun eğlenceli hale getirilmesinin önemli olduğunu anlatmıĢtır. Örneğin, önce 

çorapla kukla oyunu, top oyunu vb. oyunlar oynayıp en son eĢleme iĢiyle uğraĢılması 

gerektiğini anlatmıĢtır (Günlük 23). Bu doğrultuda eylem planı ortaya çıkmıĢtır (Tablo 

10). 
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Dördüncü Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen için 

 Oyunu geniĢletmesi, 

zenginleĢtirmesi. 

 

 Kurallı oyunlarda oyunu yaratıcı 

ve eğlenceli hale getirmesi. 

 

Tablo 10: Dördüncü Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Anneyle İkinci Görüşme 

Dördüncü aile eğitiminden sonra çocuk, 06.02.2015 tarihinde koklear implant ameliyatı 

olmuĢtur (Günlük 26) ve 17.03.2015 tarihinde koklear implantı açılmıĢtır (Günlük 30). 

Bu sebeple dördüncü aile eğitimi ile beĢinci aile eğitimi arasında yaklaĢık üç ay 

geçmiĢtir. BeĢinci aile eğitimine geldiklerinde çocuğun koklear implant ameliyatı ve 

annenin koklear implanttan beklentileri hakkında bilgi almak amacıyla bu görüĢme 

yapılmıĢtır.  

Anne, çocuğun implantına hemen alıĢtığını, uyanık olduğu saatlerde sürekli 

taktıklarını anlatmıĢtır. Koklear implant ameliyatına, çocuk dört aylıkken karar 

verildiğini, çocuğun kulak arkası iĢitme cihazından faydalanmadığı için koklear 

implanta karar verildiğini anlatmıĢtır. Fakat çocuğun sağlık problemleri nedeniyle 

koklear implant ameliyatı ertelenmiĢtir. Annenin“İlk düşüncelerim, düşüncem hemen 

bir an önce olsun istedim. … çünkü abisi de aynı sorunu yaşadı, kulak arkasından hiç 

fayda görmemişti. O yüzden bir an önce olsun, hemen duyup konuşmaya başlasın 

istedik. O yüzden sevindim yani.” Ģeklindeki açıklamalarından ailenin koklear implant 

ameliyatına sıcak baktığı ve hemen yapılmasını istedikleri anlaĢılmaktadır (Anneyle 

ikinci görüĢme, 1:52 ile 2:00 dakikalar arası). Anne, koklear implanttan beklentilerini 

“… bir kere artık adını öğrenecek. Seslendiğimizde bakacak, biz onun sesini duyacağız. 

… o en azından abisi çağırdığında duyacak. Çünkü abisi çok sinirleniyor, Yüksel 

deyince bakmayınca. Yani duyacak bir kere, en güzel şey. … Duyacak, konuşacak.” 

sözleriyle açıklamıĢtır (Anneyle ikinci görüĢme, 2:43 ile 2:58 dakikalar arası). Annenin 

bu sözlerinden, çocuğunun daha iyi duyacağını ve konuĢacağını beklediği 

görülmektedir. Anneye koklear implant kullanımı konusundaki endiĢeleri de 

sorulmuĢtur. Anne “… tek endişem … cihazımızın hem bozulması hem de çok sert düşer 
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de … ameliyat yeri bozulur. … Kaygılarım o yani.” sözleriyle koklear implantın 

bozulması ve çocuğun düĢmesi durumunda ameliyat yerinin hasar görmesi konusunda 

endiĢelerinden bahsetmiĢtir (Anneyle ikinci görüĢme, 3:06 ile 3:20 dakikalar arası). 

Anne, ilk çocuğu da bir koklear implant kullanıcısı olduğu için koklear implant 

kullanımını bildiğini belirtmiĢtir. 

 

Beşinci Aile Eğitimi 

26.03.2015 tarihinde beĢinci aile eğitimi yapılmıĢtır. Anne-çocuk etkileĢimi bölümünde 

mutfak malzemeleriyle oynanmıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde top 

havuzundan sesli oyuncak bulma oyunu ile ritim aletleriyle oyun oynanmıĢtır ve parmak 

oyunlarıyla dinleme aktivitesi yapılmıĢtır. Bu eğitim çocuğun implant ameliyatından 

sonraki ilk aile eğitimidir (BeĢinci aile eğitimi genel döküm). 

 

Beşinci Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Bu eğitimde annenin çocuğun oynaması için daha çok beklediği ve çocuğun ilgisini 

daha iyi takip ettiği görülmüĢtür. Annenin etkileĢim davranıĢlarında bu geliĢmelerin 

görülmesi dikkat çekmiĢtir. Öğretmenin anne-çocuk etkileĢimi için hazırladığı mutfak 

malzemeleriyle oyunda çok fazla oyuncak olduğu ve bu oyuncaklardan üç set oyun 

çıkabileceği görülmüĢtür. Oyuncaklar çok fazla olunca annenin oyun kurma konusunda 

zorluk yaĢadığı görülmüĢtür. Bu durumda bu oyuncakları üç ayrı set olarak hazırlayıp, 

hepsiyle teker teker oynanabileceği anlatılmıĢtır. Oyuncaklar hazırlanırken, birbirleriyle 

kullanımlarına dikkat edilerek oyunun senaryosu düĢünülerek oyuncaklarının 

hazırlanması önerilmiĢtir. Öğretmen, anne-çocuk etkileĢimini değerlendirdiğinde 

anneye çocuğun ilgisini takip ederken, çocuğun meĢguliyetleri hakkında konuĢmasını, 

oyunlar ve sesler üzerinden daha çok konuĢabileceğini ve çocuğun oyununu 

geniĢletebileceğini önermiĢtir. Aile eğitimi uzmanı da bu önerileri uygun görmüĢtür. 

Annenin oyunları yeni fikirlerle geniĢletmesinin oyuna katkı sağlayacağı anlatılmıĢtır. 

Çocuk koklear implant ameliyatı olduğu için, onun sesleri tanımasına yardımcı olacak 

daha yapılandırılmıĢ ses oyunlarının oynanmasının gerekliliği anlatılmıĢtır. Çocuğun 19 

aylık olmasıyla yaĢının biraz daha büyümesi ve dinleme oyunları için daha uygun 

olması nedeniyle bir sonraki eğitimin masada hazırlanması tavsiye edilmiĢtir. Basit 

sıralama, tek kart resim ve basit hikâye kitaplarına bakılabileceği tavsiye edilmiĢtir. 



116 
 
 

 
 
 

Ayrıca çocuğun yaĢının büyümesi nedeniyle, boya kalemleriyle karalama, kağıt kesme 

yapıĢtırma oyunlarının da eklenebileceği önerilmiĢtir (Günlük 32). BeĢinci aile eğitimi 

sonrasında oluĢan eylem planı Tablo 11‟de verilmiĢtir. 

 

Beşinci Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen için 

 Oyunu geniĢletmesi, 

zenginleĢtirmesi. 

 

 Oyuncakları ve oyunları daha iyi 

planlaması. 

 Dinleme oyunları planlaması. 

 Tek kart resim, sıralama veya kitap 

bakma, sanat etkinlikleri gibi oyunlara 

geçmesi. 

 Eğitimin çocuk masasında yapılması. 

 Eğitim sonunda anneye “Bugün 

yaptığımız oyunlara benzer evde neler 

yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltilmesi. 

 

Tablo 11: BeĢinci Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Altıncı Aile Eğitimi 

13.04.2015 tarihli aile eğitimi, çocuğun koklear implant ameliyatından sonraki ikinci 

aile eğitimi olmuĢtur. Öğretmen eylem planındaki öneriler doğrultusunda oyunları 

planlamıĢtır. Anne-çocuk etkileĢimi için doktor setiyle oyun hazırlamıĢtır. Anne-çocuk-

öğretmen etkileĢimi bölümünde hayvan seslerini dinleme oyunu ve ardından da kağıt 

yırtma yapıĢtırma, tek kart resim eĢliğinde oyun hazırlamıĢtır. Eğitimin sonunda yapılan 

rutin dinleme aktivitesi içinde bebekle oynanan ritim oyunu hazırlamıĢtır. Eylem 

planında olduğu gibi, eğitimi çocuk masasında hazırlamıĢtır (Altıncı aile eğitimi genel 

döküm). 

Tablo 12‟de altıncı aile eğitimi tümevarım analizinden elde edilen annenin 

etkileĢimi destekleyen ve etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlarıyla, bu davranıĢların 

görülme sıklığı verilmiĢtir. 
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Altıncı Aile Eğitiminde Annenin Etkileşim Davranışları 

Etkileşimi Destekleyen 

Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

Etkileşimi Olumsuz 

Etkileyen Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

 Ġlgisini takip etmek. 54  Ġlgisini takip etmemek. 1 

 Ortak ilgi kurmak. 77  Ortak ilgiyi 

sağlayamamak. 

0 

   Kontrollü davranmak. 2 

 

Tablo 12: Altıncı Aile Eğitiminde Annenin EtkileĢim DavranıĢları 

 

Etkileşimi Destekleyen Davranışlar 

Annenin bu eğitimde etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlar olarak nitelediğimiz 

davranıĢlarının azaldığı görülmüĢtür. Diğer taraftan etkileĢimi destekleyen 

davranıĢlarında da önemli geliĢmeler gözlenmiĢtir. Bu eğitimde annenin etkileĢimi 

destekleyen davranıĢlarını geliĢtirdiği, bu davranıĢlara daha da katkıda bulunduğu 

gözlenmiĢtir. 

 

İlgisini Takip Etmek 

Annenin bu eğitimde elli dört defa çocuğun ilgisini takip ettiği görülmüĢtür. Annenin bu 

eğitimde de bu davranıĢını devam ettirdiği ve dördüncü eğitimdeki gibi ilgisini takip 

ederken duyarlılık göstermeye devam ettiği görülmüĢtür. Aynı zamanda annenin 

dördüncü eğitimde de görülen çocuğun meĢguliyeti üzerinden konuĢma davranıĢını bu 

eğitimde daha da geliĢtirdiği görülmüĢtür. Annenin bunu yaparken kullandığı dili daha 

da geniĢlettiği görülmüĢtür.  

 

Örnek 17 (Altıncı aile eğitimi videoteyp kaydı, 09:47 ile 10:06 dakikalar arası), 

Bağlam. Anne ile çocuk doktor aletleriyle oynuyorlar. Anne bebeğe Ģurup 

içiriyor. Çocuk annesini izliyor, sonra Ģurup ĢiĢesine uzanıyor. Anne Ģurup ĢiĢesini 

çocuğa veriyor. 

Çocuk: … (Bir elinde Ģurup ĢiĢesini tutuyor. Annesinden kaĢığı alıyor.) 
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Çocuk: … (ġurubu kaĢığa koyuyor.) (Anne çocuğun şurubu kaşığa koyabilmesi için 

kaşığı tutuyor.) 

Anne: Hadi bakalım doldur, evet. Hadi ver kaĢığı, ver ver ver.   

Çocuk: … (KaĢıkla bebeğe Ģurup veriyor.) 

Anne: Ham ham ham, çok tatlıymıĢ Ģurup, acı değilmiĢ. Hımm çok güzelmiĢ. Tamam 

mı? 

Çocuk: … (KaĢığa tekrar Ģurup dolduruyor, Ģurup ĢiĢesini bırakıyor.) (ġurup ĢiĢesi 

devriliyor.) 

Anne: DüĢtü Yüksel, döküldü. (ġurup ĢiĢesini kaldırıyor.) 

Örnekte, çocuk şurubu kaşığa koyarken anne çocuğun meşguliyeti hakkında 

konuşuyor, sonra çocuk kaşığı bebeğe veriyor ve anne yine çocuğun meşguliyeti 

hakkında konuşuyor. Annenin çocuğun yapmak istediğini anlaması, onun meşguliyeti 

üzerinden konuşması ve bunları çocuğun hızına göre ayarlaması çocuğun ilgisini takip 

ettiğini göstermektedir. Ayrıca anne burada tek kelimelik veya kısa cümlelerle 

konuşmuyor, eylemleri konuşuyor, “ham ham ham” diyerek tekrarlar yapıyor, şurubun 

nasıl olduğunu konuşuyor. Dolayısıyla annenin konuşmalarını içerik olarak genişlettiği 

görülmektedir. 

 

Ortak İlgi Kurmak 

Annede ortak ilgi kurma davranıĢı bu eğitimde yetmiĢ yedi defa görülmüĢtür. Anne bu 

eğitimde neredeyse on dakika boyunca sürekli ortak ilgi içinde çocukla oyunu devam 

ettirmiĢtir. Dördüncü aile eğitiminde annenin çocukla seksen dokuz defa ortak ilgi 

kurduğu, on defa da ortak ilgiyi sağlayamadığı görülmüĢtür. Nicelik olarak 

değerlendirildiğinde altıncı aile eğitiminde annenin bu davranıĢının azaldığı 

düĢünülebilir fakat annenin ortak ilgiyi hiç kaçırmamıĢ olması önemli görülmektedir. 

Bu sebeple annenin sürekli çocukla ortak ilgi içinde olmayı ve ortak ilgiyi devam 

ettirmeyi nasıl baĢardığı incelenmiĢtir. Annenin kendi yaptığı iĢ veya çocukla birlikte 

yaptıkları iĢ hakkında konuĢtuğu ve bu konuĢmalarını geniĢlettiği görülmüĢtür. Ayrıca 

annenin çocukla kurduğu ortak ilgi süresinin bu eğitimde uzamasının da bir etken 

olduğu düĢünülmektedir. Örneğin, dördüncü aile eğitiminde verilen ortak ilgi kurma 

örneğinde ortak ilgi süresinin 15 saniye olduğu görülürken altıncı aile eğitiminde 

verilen bir örnekte bu sürenin 24 saniyeye, baĢka bir örnekte de 52 saniyeye çıktığı 
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görülmüĢtür. Bunların dıĢında ikinci, dördüncü aile eğitimlerinde rastlamadığımız 

önemli bir bulgu ise annenin oyunları zenginleĢtirmeye ve oyunda çocuğa sıra vermeye 

baĢlamasıdır. Annenin bu davranıĢları örneklerle açıklanmıĢtır. 

Ġkinci aile eğitiminin bulgularında annenin çocukla oyun sırasında konuĢtuğu, 

çocuğun yaĢına ve oyunlara iliĢkin uygun konuĢmalar kullandığı görülmüĢtür. Fakat 

ikinci aile eğitiminde anne çocukla sıklıkla ortak ilgiyi sağlayamadığı için konuĢmaları 

çocuk için anlamlı olmamaktaydı. Diğer taraftan anne çocuğun ilgisini takip ettiği 

zamanlarda da oluĢan dil fırsatlarını kaçırıyordu. Bu eğitimde anne çocukla ortak ilgiyi 

sürekli devam ettirdiği için annenin çocuğa yönelttiği konuĢmaları çocuk için anlamlı 

dil girdileri oluĢturmuĢtur.  Çünkü anne bu konuĢmaları doğru zamanlarda yaparak 

ortak ilgiyi devam ettirmiĢtir. Annenin ortak ilgiyi devam ettirebilmesinin 

nedenlerinden birisi, kendi yaptığı iĢ veya çocukla birlikte yaptıkları iĢi annenin aynı 

zamanda anlatıyor olmasıdır. Önceki eğitimlere kıyasla, annenin bu konuĢmalarını 

oyunun ve çocuğun hızına göre ayarlayarak uygun zamanlarda kullandığı görülmüĢtür. 

Annenin doğru zamanlarda, meĢguliyetleriyle ilgili konuĢarak anlamlı dil girdisi 

sağlaması ortak ilginin kopmadan devam etmesine yardımcı olmuĢtur. 

 

Örnek 18 (Altıncı aile eğitimi videoteyp kaydı, 04:40 ile 05:04 dakikalar arası), 

Bağlam. Öğretmen içinde doktor aletleri, bebek ve telefonun olduğu kapaklı bir 

kutuyu anneye veriyor. Anne çocukla birlikte kapağı açma fikriyle oyuna baĢlıyor. 

Anne: Açalım mı? Aç.  

Çocuk: … (Kutunun kapağını açıyor, bakıyor.)  

Anne: Aç evet. (Kapağı alıyor.) 

Çocuk: … (Kutunun içindeki bebeğe dokunuyor, gülüyor.) 

Anne: Ayy, Yüksel, ne güzel bir bebeğimiz varmıĢ burada.  (Bebeği kutudan alıyor.) 

Çocuk: … (Kutunun kapağını tekrar alıyor.) (Karar veremiyor.) 

Anne: Aç aç gel.  

Çocuk: … (Kutuyu kapatıyor.)  

Anne: Kapat. Aç. (Bebeği masaya bırakıyor ve çocuğu izliyor, sonra kapağı hafif 

kaldırıyor.) (Çocuğa açmak istediğini gösteriyor.) 

Çocuk: … (Gülüyor, dilini çıkarıyor.) 

A: Aç aç, Yüksel aç. Ayy açtık. (Kapağı kaldırıyor ve kenara koyuyor.) 
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Örnekte, anne kutunun kapağını açma fikrini getiriyor. Çocuk kutunun kapağını 

açıp açmamakta karar veremiyor, açıp kapatarak kapakla oyun oynuyor. Anne ise onu 

izliyor, acele etmeden, çocuğun meşguliyeti üzerinden ve onun oyun hızına ayak 

uydurarak konuşmalarını düzenliyor. Böylece çocukla ortak ilgiyi devam ettiriyor. 

Bu eğitimde incelenmesi hedeflenen annenin etkileĢimi destekleyen 

davranıĢlarının yanında annenin ayrıca oyunu geniĢletmeye, çeĢitlendirmeye baĢladığı 

görülmüĢtür. Annenin oyunlar sırasında yeni fikirler üreterek oyunu çeĢitlendirmesi 

alan yazında oyunu geniĢletmek - etkileĢimi süslemek/zenginleĢtirmek olarak 

geçmektedir (Cole ve Flexer, 2007). Oyunu zenginleĢtirmesine paralel olarak annenin 

konuĢmalarını da içerik olarak geniĢlettiği görülmüĢtür. 

 

Örnek 19 (Altıncı aile eğitimi videoteyp kaydı, 05:52 ile 06:44 dakikalar arası), 

Bağlam. Doktor oyununda anne kutudan bebeği çıkarıyor, sonra steteskopu 

çıkarıyor. Anne steteskopu önce çocuğun kulağına takmak istiyor, çocuk istemeyince 

kendi kulağına takıyor ve bebeğin karnını dinliyor. Ardından steteskopu çocuğa veriyor. 

Çocuk: … (Steteskopun kulaklık uçlarını birbirine değdiriyor. Sonra annesinin kulağına 

takıyor.) 

Anne: Hadi tak bana. Tak. (BaĢını uzatıyor.)  

Çocuk: … (Geri çekiyor, kulaklık uçlarını birbirine yapıĢtırıyor. Sonra annesinin 

kulaklarına uzanıyor.) (Annesinin kulağını arıyor, kulağına takmaya çalışıyor.) 

Anne: Tak kulaklarıma, evet. Tamam, ver, hıh taktım. (Kendisi takıyor.) 

Anne: Hadi gel seni dinleyelim mi Yüksel? Ay bir de sırtını dinleyelim. Yüksel hasta 

olmuĢ. (Steteskopla çocuğun göğsünü dinliyor. Sonra sırtını dinliyor.) 

Çocuk: … (Gülüyor, bekliyor. Sonra bebeğe dokunuyor.) 

Anne: Bebeğimizde hasta olmuĢ. Hasta olmuĢ annem, öhö, öhö, hasta olmuĢ. (Bebeğe 

dokunuyor. Sonra steteskopla bebeğin göğsünü dinliyor.) 

Çocuk: … (Annesine bakıyor.) (Annesini takip ediyor.) 

Anne: Hadi sırtını dinleyelim, tut. (Bebeği ters çeviriyor, sırtını dinliyor.) 

Çocuk: …  (Bebeğe dokunuyor.) 

Anne: Açalım sırtını, aç aç aç. Sırtını dinleyeceğiz. (Anneyle çocuk birlikte bebeğin 

sırtını açıyorlar.) 

Çocuk: … (Steteskopa uzanıyor.) (Annesinden steteskopu almak istiyor.) 



121 
 
 

 
 
 

Anne: Evet. (Steteskopun dinleme ucunu çocuğa veriyor.) (Steteskopun kulaklıkları 

annenin kulağında duruyor.)(Anne unutmuş olabilir.) 

Çocuk: … (Steteskopun ucunu bebeğin sırtına tutuyor.) (Annesini taklit ediyor.) 

Anne: Aa, öhö. 

Çocuk: … (Steteskopun kulaklığına uzanıyor.) (Kulaklığını da almak istiyor.) 

Anne: Sen mi dinleyeceksin? Hadi dinle. (Çocuğa veriyor.) 

Örnekte, çocuk steteskopu alıyor, annesine takmak istiyor, sonra geri çekiyor. 

Anne oyuna yeni fikir getirerek önce çocuğun göğsünü sonra sırtını dinliyor. Anne bunu 

yaparak çocuğun oyununu genişletiyor. Anne bunları yaparken meşguliyetleri hakkında 

konuşuyor. Sonra çocuk bebeğe dokununca anne, aynı oyunu bebekle devam ettiriyor. 

Burada da bebeğin göğsünü, sonra sırtını açarak oyunu genişletiyor ve yine 

meşguliyetleri hakkında konuşuyor. Anne oyun oynarken oyuna yeni fikirler getiriyor ve 

oyunun zenginleşmesini, çeşitlenmesini sağlıyor. Bu da oyunun çocuk açısından 

eğlenceli hale gelmesini sağlıyor. Anne oyunu genişletirken tek kelime veya kısa 

cümleler yerine, bu konuşmalarında soru formu kullanıyor, steteskopu çocuğun 

üzerinden, bebeğin üzerinden oynayarak oyunu çeşitlendirirken konuşmasının içeriğini 

de zenginleştiriyor. Dolayısıyla anne, oyunu zenginleştirmesiyle konuşmalarını da 

genişleterek hem çocuğa daha çok anlamlı dil girdisi sağlıyor hem de örnekte de 

görüldüğü gibi ortak ilgiyi devam ettiriyor. 

Annenin oyunu geniĢletmesinin yanında bu eğitimde oyun içinde zaman zaman 

sıra almayı da oluĢturduğu görülmektedir. Annenin oyunu önce kendisi oynayıp çocuğa 

model olduğu, sonrasında oyuncağı çocuğa vererek oyunda çocuğa sıra verdiği 

görülmektedir. 

 

Örnek 20 (Altıncı aile eğitimi videoteyp kaydı, 09:26 ile 09:54 dakikalar arası), 

Bağlam. Doktor oyununda, anne ile çocuk birlikte bebeğin kulağına bakıyorlar. 

Sonra anne Ģurupla etkileĢimi devam ettiriyor. 

Anne: Baktık mı? Gel bir de Ģurup içirelim, Yüksel. (Çantadan Ģurup çıkarıyor.) 

Çocuk: … (ġuruba bakıyor.) 

Anne: Bak kaĢığımız da var. ġurup içirelim mi? (KaĢık çıkarıyor.) 

Çocuk: … (ġuruba bakıyor.) 

Anne: Koyalım. (KaĢığa Ģurup koyuyor.) 
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Çocuk: … (KaĢığa bakıyor.) (Annesini izliyor.) 

Anne: Hadi verelim. Gördün mü? (Bebeğe Ģurup veriyor.) 

Çocuk: … (ġurup ĢiĢesine uzanıyor.) 

Anne: Al bir de sen ver. (KaĢığı uzatıyor.) 

Çocuk: … (Bir elinde Ģurup ĢiĢesini tutuyor. Annesinden kaĢığı alıyor.) 

Çocuk: … (ġurubu kaĢığa koyuyor.) (Anne çocuğun şurubu kaşığa koyabilmesi için 

kaşığı tutuyor.) 

Anne: Hadi bakalım doldur, evet. Hadi ver kaĢığı, ver ver ver.   

Çocuk: … (KaĢıkla bebeğe Ģurup veriyor.) 

Örnekte, anne çantadan şurup çıkarıyor, kaşığa koyuyor ve bebeğe şurup 

içiriyor. Bu sırada çocuk anneyi izliyor. Sonra anne çocuğun şurup şişesini almasına 

fırsat veriyor, kaşığı da çocuğa veriyor. Böylece anne “sen de yap” diyerek çocuğa 

oyunda sıra veriyor. Çocuk da annesinin yaptığının aynısını yaparak annesini taklit 

ediyor. Anne önce oyunda çocuğa rol model oluşturuyor, sonra çocuğun da yapmasına 

fırsat sağlayarak oyunda sıra veriyor. Annenin sıralı oyun oluşturması ortak ilgiyi 

devam ettiriyor. 

 

Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

Bu eğitimde annenin etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlarının neredeyse yok olduğu 

görülmüĢtür. Annenin bu eğitimde çocukla ortak ilgiyi sağlamadığı görülmemiĢtir. 

 

İlgisini Takip Etmemek 

Bu eğitimde annenin sadece bir kere çocuğun ilgisini takip etmediği görülmüĢtür. 

 

Örnek 21 (Altıncı aile eğitimi videoteyp kaydı, 12:02 ve 12:22 dakikalar arası), 

Bağlam. Doktor oyununda, anne ile çocuk bebeğin karnını steteskopla 

dinliyorlar, sonra kulağına bakıyorlar, ateĢ ölçerle ateĢini ölçüyorlar ve Ģurup içiriyorlar. 

Bu oyunlardan sonra, anne kutudan baĢka oyuncak arıyor. Öğretmen, kutuda bir telefon 

olduğunu söylüyor. Anne de telefonu çıkarıyor. 

Anne: Yüksel. Bebeğimizi önce bir uyutalım da ondan sonra. Hasta ya artık iyileĢsin. 

ġuraya koyalım. Evet, muayene ettik bebeğimizi. (Önce telefonu çıkarıyor sonra 

vazgeçiyor. Masadaki oyuncakları düzenliyor.) 
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Anne: Bebek gidiyor, hadi bay bay, Yüksel.  

Çocuk: … (Masanın üstüne çıkıyor.) 

Anne: Yüksel, bak. (Bebeği gösteriyor.) 

Çocuk: … (Ġğneyi alıyor.) 

Anne: Bay bay.  

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Parmağıyla Ģurup ĢiĢesini gösteriyor.) 

Anne: Bunu mu istiyorsun? Al, ne yapacaksın? (ġurup ĢiĢesini veriyor.) 

 Anne bebekle oynuyor,  çocuk masanın üstüne çıkıyor ve iğneyi alıyor. Anne 

çocuğun ilgisini takip etmiyor ve hala bebekle ilgileniyor. Fakat hemen sonra anne 

çocuğun ilgisini takip etmeye başlıyor. Çocuk şurup şişesini gösteriyor, anne çocuğa 

şurup şişesini veriyor. Burada anne önce çocuğun ilgisini takip etmiyor ama kısa bir 

süre sonra çocuğun ilgisini tekrar izlemeye başlıyor. 

 

Kontrollü Davranmak 

Annenin bu eğitimde iki defa kontrollü davrandığı görülmüĢtür.  

 

 Örnek 22 (Altıncı aile eğitimi videoteyp kaydı, 10:39 ve 10:58 dakikalar arası), 

 Bağlam. Anne ile çocuk doktor oyununda, bebeğe Ģurup veriyorlar. Sonra anne 

çantadan çubuk çıkarıyor. Çocuk bu sırada ateĢ ölçerle meĢgul oluyor. Sonra çubukla da 

ilgilenmeye baĢlıyor. 

Çocuk: … (AteĢ ölçeri bebeğin koltuk altına koyuyor. Sonra çubuğu alıyor.) 

Anne: Hadi onunla da ağzına bakalım.  

Çocuk: … (Çubuğu bebeğin karnına tutuyor.) 

Anne: Ağzına. Aaaaa, Yüksel. (Çocuğun elinden tutup bebeğin ağzına tutturuyor.) 

Çocuk: … (Elini çekiyor.) 

Anne: Aaaa. (Çocuğun elini bırakmıyor.) (Anne ısrar ediyor.) 

Anne: Hadi sen yap bakıyım.  (Çocuğun ağzına bakıyor.) 

Çocuk: … (Önce istemiyor. Sonra gülüyor.) 

Anne: Aç, aaa. Al. (Çocuğun ağzına bakıyor, sonra çubuğu çocuğa veriyor.) 

Çocuk: … (Çubukla bebeğin ağzına bakıyor.) (Annesini taklit ediyor.) 

 Çocuk burada çubukla bebeğin karnına bakınca anne bebeğin ağzına bakalım 

diye düzeltiyor. Sonra çocuğun elinden tutup yaptırmaya çalışıyor. Çocuk elinin 
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tutulmasından hoşlanmıyor, elini çekiyor ama anne çocuğun elini bırakmıyor. Çocuğa 

yaptırmak için ısrar ediyor. Anne bu davranışıyla çocuğa kontrollü davranıyor. 

Sonrasında, anne çocuğun elini bırakıyor. Ardından çocuğun kendisinin yapması için 

çocuğa sıra veriyor. 

 

Altıncı Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Altıncı aile eğitimi yapıldıktan yaklaĢık iki saat sonra aile eğitimi uzmanı eğitimi 

değerlendirmiĢtir. Annenin oyun davranıĢlarının eskiye göre daha iyi olduğu, çocuğun 

ilgisini rahatlıkla takip edebildiği, daha çok ortak ilgiyi baĢlattığı ve devam ettirdiği 

görülmüĢtür. Bunun yanında annenin oyunları zenginleĢtirmeye baĢladığı ve oyunda 

önce kendisi yapıp çocuğa model olduğu, sonra çocuğun yapmasını bekleyerek oyunda 

sıra oluĢturduğu dikkat çekmiĢtir. Dolayısıyla annenin etkileĢimi destekleyen 

davranıĢları artık daha iyi anladığı ve bu davranıĢları geliĢtirmeye baĢladığı 

görülmüĢtür. Bu sebeple bundan sonraki eğitimde anneye oyunlarda sesleri daha çok 

kullanması, bu sesleri tekrarlı kullanması, bunları yaparken “dinle” diyerek kulağını 

göstermesinin anlatılması önerilmiĢtir. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde 

hayvan sesleriyle oynanan dinleme oyununda öğretmenin önerilen ve planlanan Ģekilde 

oynamakta zorlandığı görülmüĢtür. Öğretmenin bu oyunları geliĢtirmesi için, ses taklidi 

yapmadan önce çocuğun hazır olmasını beklemesi, eli ile kulağı göstererek dinlemeye 

dikkat çekmesi, vermeyi planladığı sesleri birkaç kez tekrar etmesi, oyunlarda daha 

büyük hareketlerden oluĢan oyunlar oluĢturması (çocuğun aynı zamanda görsel ipucu 

almasını sağlama amacıyla), oyunlar arasına Ģarkı eklemesi, oyunu çeĢitlendirerek 

zenginleĢtirmesi, daha kurallı ve amaçları yerine getirecek Ģekilde oynaması gerektiği 

anlatılmıĢtır. Ayrıca bir sonraki eğitimde anne-çocuk etkileĢiminden önce, anneye her 

oyunda sesleri kullanması ve tekrarlı kullanması, “dinle” diyerek dinlemeye dikkat 

çekmesi konusunda ipucu vermesi önerilmiĢtir (Günlük 33). Tablo 13‟te, altıncı aile 

eğitimi sonrası geliĢen eylem planı yer almaktadır. 
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Altıncı Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen için 

 Oyuncakların seslerini daha çok 

vermesi. 

 Sık sık ses tekrarları yapması. 

 Bunları yaparken “dinle” diyerek 

görsel ipucu kullanması. 

 Dinleme oyununda önce “bekle” 

sonra “dinle”yi kullanması. 

 Ses tekrarlarını yapması 

 Oyunları daha büyük hareketlerle 

oynaması. 

 Oyunların arasına Ģarkı eklemesi. 

 Daha kurallı ve eğitim amaçlarını 

yerine getirecek Ģekilde oynaması. 

 Annenin oyunundan önce, anneye 

sesleri kullanması, “dinle” yi 

kullanması, ses tekrarları yapması 

için ipucu vermesi. 

 

Tablo 13: Altıncı Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Yedinci Aile Eğitimi 

12.06.2015 tarihinde yedinci aile eğitimi yapılmıĢtır. Bu eğitim için de çocuk masasında 

hazırlık yapılmıĢtır. Bu eğitimde anne-çocuk etkileĢimi için mutfak malzemeleriyle 

oyun hamuru hazırlanmıĢtır. Altıncı aile eğitiminde yapılan hayvanların seslerini 

dinleme oyununda amaçlar tam olarak yerine getirilemediği için bu eğitim içinde farklı 

hayvanlar seçilerek yine hayvanların seslerini dinleme oyunu hazırlanmıĢtır. Bu 

oyundan sonra, kedi konulu sıralı resimlere bakma oyunu, kuzu kolajlama, dinleme 

aktivitesi olarak da “bir küçük kuzu” Ģarkısı ve hayvanlarla ritim oyunu planlanmıĢtır. 

Annenin eğitime biraz geç gelmesi, çocuğun o gün çok hareketli olması ve oyunları 

daha uzun süreli oynamaya baĢlaması nedeniyle kedi konulu sıralı resimlere bakma 

oyunu oynanmamıĢtır (Yedinci aile eğitimi genel döküm). 

 

Yedinci Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Eğitim baĢladığında, öğretmen rutin bir Ģekilde çocuktaki değiĢiklikleri sormuĢtur. 

Anne çocuğun seslere verdiği tepkilerinde değiĢiklik olmadığını ama ürettiği seslerinin 

arttığını, oyun oynarken “aa” ve “uu” seslerini kendiliğinden çıkardığını anlatmıĢtır. 
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Anne-çocuk etkileĢiminden önce, öğretmen eylem planında olduğu gibi anneye 

oyuncakların seslerini kullanmasını, bu sesleri tekrarlı kullanmasını ve “dinle” diyerek 

görsel ipucu vermesini tavsiye etmiĢtir. Fakat annenin oyununda sesleri kullanmadığı, 

“dinle” diyerek görsel ipucunu hiç kullanmadığı görülmüĢtür. Aslında annenin zaman 

zaman oyuncakların seslerini verdiği, dinlemeye dikkat çektiği önceki eğitimlerde 

görülmüĢtür. Bu eğitimde, ipucu verilmesine rağmen hiç kullanmamasını öğretmen 

oyuncakların özelliğine bağlamıĢtır. Anne mutfak malzemeleri ve oyun hamuruyla 

oynarken oyunlarda verebileceği sesleri bulamamıĢtır. Öğretmen de anne-çocuk 

etkileĢimini değerlendirirken, anneyle çocuğun oyunundan somut örneklerle seslere ve 

nasıl kullanacağına dair örnekler sunmuĢtur. Çocuk oyunlar sırasında kendiliğinden 

seslerini kullanmıĢtır. Anneye bu sesleri taklit etmesi önerilmiĢtir. Son eğitimlerde 

azalan annenin kontrollü davranıĢının bu eğitimde tekrar ortaya çıktığı görülmüĢtür. 

Anneye kontrollü davranıĢın, çocuğun oyununu kısıtladığı, onunla olan etkileĢimini 

bozduğu açıklanmıĢtır. Anne de bunu bildiğini fakat farkında olmadan yaptığını 

açıklamıĢtır. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde, öğretmen hayvan sesleriyle 

dinleme oyununu planladığı gibi yürütememiĢtir. Öğretmenin oyunu kontrol etmekte ve 

amaçlarını yerine getirmekte zorlandığı görülmüĢtür (Günlük 40).  

Annenin oyunda çocuğun ilgisini takip ettiği, çocuğun oynamasını bekleyerek 

oyuna fırsat verdiği görülmüĢtür. Fakat annenin çocuğun oynamasını beklerken 

katılımda bulunmadığı, önceki eğitimde görüldüğü gibi oyunu geniĢletmeye 

çalıĢmadığı, çocuğun oyununa eĢlik etmediği ve çocuğun meĢguliyetini konuĢmadığı 

görülmüĢtür. Bu sebeple, aile eğitimi uzmanı bu durumlarda çocuk ne yapıyorsa 

annenin onu taklit etmesini, bu durumda çocuğun ona katılım göstereceğini ve onu taklit 

edeceğini anlatmıĢtır. Annenin geri dönen kontrollü davranıĢı için de annelerin eğitimler 

sırasında belli becerileri öğrenseler de sonrasında unutabildiklerini, bıraktıkları 

davranıĢları tekrar yapmaya baĢladıklarını, bu sebeple ilk çocukluk çağında aile 

eğitiminin devamlılığının önemli olduğunu anlatmıĢtır. Dolayısıyla anneye tekrar 

hatırlatmak yeterli görülmektedir. Çocuğun eğitim sırasında çok hareketli olması ve 

oyunlar sırasında ısrarlı olması, iki yaĢ civarında çocukların genellikle hareketli 

olmasına bağlanmıĢtır. Böyle bir durumda, oyuna devam etmekte ısrar etmek yerine, 

çocuğun yaptığı oyunu baĢka bir oyuncakla taklit etmeyi ve taklit ederken de farklı bir 

oyun yaparak amaca uygun biçimde oyunu yönlendirmeyi tavsiye etmiĢtir.  Bir sonraki 
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aile eğitiminde anne-çocuk etkileĢimi için kedi konulu sıralama oyununun verilmesine, 

anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi içinde tek kart resim destekli hayvan yıkama oyunu, 

ardından dolap veya kutu karıĢtırma oyunlarının oynanması tavsiye edilmiĢtir. (Günlük 

42). Yedinci aile eğitimi sonrası geliĢen eylem planı Tablo 14‟te verilmiĢtir. 

Yedinci Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen için 

 Çocuğun yaptığı oyunu baĢka 

oyuncakla taklit etmesi. 

 Kontrollü davranıĢı bırakması. 

 Çocuğun üretimlerini taklit etmesi. 

 Ses tekrarlarını kullanması. 

 Çocuğun yaptığı oyunu baĢka oyuncakla 

taklit etmesi. 

 Çocuğu taklit ederken yeni bir fikirle 

oyunu geniĢletmesi. 

 Anne-çocuk etkileĢimi için kedi konulu 

sıralama bakma oyununun hazırlanması. 

 Diğer oyunlar için tek kart destekli 

hayvan yıkama oyunu ve dolap veya 

çanta karıĢtırma oyunlarının 

hazırlanması. 

 

Tablo 14: Yedinci Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Sekizinci Aile Eğitimi 

09.07.2015 tarihinde sekizinci aile eğitimi yapılmıĢtır. Bu eğitimde masada oynamak 

üzere planlanmıĢtır. Anne-çocuk etkileĢimi için kedi konulu sıralı resim bakma oyunu, 

anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi için de tek kart resim destekli ördek yıkama oyunu ve 

okul çantası karıĢtırma oyunu planlanmıĢtır. Dinleme aktivitesi olarak da davulla ritim 

tutarak bebek oynatma, oyuncak hayvan oynatma planlanmıĢtır. Sekizinci aile 

eğitiminde çocuğun çok hareketli olduğu gözlenmiĢtir. Çocuk odanın içinde sürekli 

bağımsız gezmek istemiĢtir. Anne ve öğretmen çocuğu masaya oturtmakta ve oyunları 

devam ettirmekte zorlanmıĢtır. Bu sebeple, anne-çocuk etkileĢimi için öğretmen yedek 

oyun olarak hazırladığı sürpriz kutuları vermiĢtir. Anne ile çocuk bu oyunu bir süre 

oynamıĢtır. Sonrasında çocuk yine sıkılınca bu oyunu bırakıp anne-çocuk-öğretmen 

etkileĢimi için okul çantası oyunu ile devam edilmiĢtir. Bu oyunun ardından anne 
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çocukla kedi konulu sıralama bakma oyununu tekrar oynamayı denemiĢtir ama çocuğun 

ilgisini çekmeyince öğretmen tek kart resim destekli ördek yıkama oyununu vermiĢtir. 

Anne ile çocuk bu oyunu da bir süre oynamıĢtır (Sekizinci aile eğitimi genel döküm). 

Dolayısıyla on dakikalık anne-çocuk etkileĢimi bölümüne tümevarım analizinin 

sağlanabilmesi için sürpriz kutularla oyundan dört dakika, ördek yıkama oyunundan da 

altı dakika alınarak anne-çocuk etkileĢiminin analizi yapılmıĢtır. Sonuç olarak yine on 

dakikalık anne-çocuk etkileĢimi olmuĢtur, içeriğinde de iki farklı oyun oynanmıĢtır. 

Tablo 15‟te sekizinci aile eğitimi tümevarım analizinden elde edilen annenin etkileĢim 

davranıĢları ve bu davranıĢların sıklığı verilmiĢtir. 

Sekizinci Aile Eğitiminde Annenin Etkileşim Davranışları 

Etkileşimi Destekleyen 

Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

Etkileşimi Olumsuz 

Etkileyen Davranışlar 

Davranış 

sıklığı 

 Ġlgisini takip 

etmek. 

73  Ġlgisini takip etmemek. 0 

 Ortak ilgi 

kurmak. 

80  Ortak ilgiyi 

sağlayamamak. 

0 

   Kontrollü davranmak. 0 

 

Tablo 15: Sekizinci Aile Eğitiminde Annenin EtkileĢim DavranıĢları 

 

Etkileşimi Destekleyen Davranışlar 

Annenin bu eğitimde etkileĢimi destekleyen davranıĢlarının nicelik olarak tekrar arttığı 

görülmektedir. Çocuk bu eğitimde çoğunlukla odanın içinde gezse de, masaya oturmak 

istemese de, anne-çocuk etkileĢiminin sağlandığı süre içinde etkileĢimin niteliğinde 

olumlu yönde değiĢiklikler görülmüĢtür. Çünkü etkileĢimin sağlandığı sürelerde anne 

ile çocuğun hiç bir anlaĢmazlık veya uyumsuzluk yaĢamadıkları, ek olarak oyun 

oynarken birlikte eğlendikleri, keyif aldıkları görülmüĢtür. Annenin çocuğun ilgisini 

takip ettiği gibi, çocuğun da annenin ilgisini takip ettiği, bazı durumlarda annenin 

çocuğu taklit ettiği, çocuğun da anneyi taklit ettiği görülmüĢtür. Annenin çıkardığı 

seslere benzer sesler çıkararak çocuğun ses taklitleri yapmaya çalıĢtığı görülmüĢtür.  
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İlgisini Takip Etmek 

Anne bu eğitimde çocuğun ilgisini takip etme davranıĢını yetmiĢ üç defa göstermiĢtir. 

Aynı zamanda yeni bir oyuncak çıkardığında, yeni bir oyun yaptığında annenin çocuğun 

kendisini ve oyunu takip edip etmediğini kontrol ettiği, buna göre oyuna devam ettiği 

görülmüĢtür. Annenin çocuğun ilgisini takip ederken dördüncü, altıncı aile 

eğitimlerinde görüldüğü gibi bu eğitimde de çocuğa karĢı duyarlı davranıĢlar gösterdiği 

görülmüĢtür. Çocuğun hareketlerinden ne yapmak istediğini anladığı, sesletimlerini 

“evet” diyerek onayladığı, çocuğun çıkardığı seslere anlam vererek buna uygun sesler 

çıkardığı görülmüĢtür. 

 

 Örnek 23 (Sekizinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 39:36 ve 40:00 dakikalar 

arası), 

 Bağlam. Tek kart resim destekli ördek yıkama oyununda anne ile çocuk ördeği 

yıkıyorlar ve etkileĢim devam ediyor. 

Anne: Bak Yüksel, geliyor ördek vak vak vak vak. Ayy. (Ördeği çocuğa doğru 

yüzdürüyor.)  

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Ördeği alıyor, yüzdürüyor. Annesinden sonra 

sesler çıkarıyor.) (Ritmik sesler çıkarıyor, annesinden sonra “vak vak” diye taklit ediyor 

olabilir.) 

Anne: Vak vak vak.   

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Ördeği yüzdürmeye devam ediyor.)  (Annesini 

benzer şekilde sesleriyle taklit ediyor.) 

Anne: Vak vak, çok güzel evet. 

Çocuk: … (Ördeği eline alıyor bakıyor.) 

Anne: … (Suyu karıĢtırıyor.) 

Çocuk: … (Suyu karıĢtırıyor.) 

Anne: Ayy Ģıpır Ģıpır Ģıpır evet, çok güzel değil mi? (Suyla oynuyor.) 

Çocuk: … (Suyla oynuyor.) 

Anne: Nerede ördeğimiz? Getir ördeğimizi, bak. (Ördeği alıyor, yüzdürüyor.) 

Çocuk: … (Ördeği alıyor, yukarı kaldırıyor bakıyor.) 

 Anne ördekle oynarken ördeğin sesini veriyor, sonrasında çocuk ritmik sesler 

çıkarıyor. Anne çocuğun ilgisini takip ediyor ve çocuğun seslerini “vak vak” diyerek 
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taklit ediyor. Sonra anne suyu eliyle karıştırıyor, ardından çocuk aynısını yaparak 

annesini taklit ediyor. Anne yine çocuğun ilgisini takip ediyor, bunun üzerine yorum 

yapıyor ve tekrar suyla oynuyor. Sonra çocuk yine sıra alıyor ve annesini taklit ediyor. 

Anne çocuğun ilgisini takip ediyor, oyuncakların sesini veriyor, çocuğun üretimlerini 

taklit ediyor, ardından çocuk da hem sözel hem de davranış olarak sıra alıyor ve taklit 

ediyor. Annenin çocuğun seslerini ve oyunlarını taklit etmesi, çocuğun ilgisini takip 

ettiğini gösteriyor. 

 

Ortak ilgi kurmak 

Annenin çocukla seksen defa ortak ilgiyi sağladığı görülmüĢtür. Burada dikkat çeken, 

annenin çocukla ortak ilgiyi hiç kaçırmadan devam ettirmesidir. Anne çocukla ortak 

ilgiyi sürekli korumuĢtur, yeni bir oyuncak çıkardığında çocuğun ilgisini oyuncağa 

çekerek ortak ilgiyi devam ettirebilmiĢtir. Anne yaptıkları iĢler sırasında konuĢarak 

anlamlı dil sağlamıĢtır. Altıncı aile eğitiminde de görüldüğü gibi anne bu eğitimde de 

bir defa çocuğun oyununu geniĢletme davranıĢı göstermiĢtir. Bunun dıĢında bu eğitimde 

annenin oyunlarda seslere dikkat çekmesi, oyuncakların sesini kullanması, bunları 

yaparken “dinle” diyerek çocuğunu dinlemeye teĢvik ettiği görülmüĢtür. 

 

Örnek 24 (Sekizinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 37:06 ile 37:40 dakikalar 

arası), 

Bağlam. Tek kart resim destekli ördek yıkama oyununda, anne önce tek kart 

resimden ördek yıkayan kızı gösteriyor. Resimdeki gibi yıkamak için, içinde su olan 

sürahiyi alıyor. 

Anne: Yüksel bak suyumuza, ayy, bakıyım ben bir bak. Dinle. (Sürahiyi getiriyor. Suyu 

kovaya döküyor.) 

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Annesine bakıyor.) 

Anne: ġıpır Ģıpır Ģıpır, ayy sıcakmıĢ Yüksel. (Diğer eliyle suya bakıyor.) 

Çocuk: … (Tek kart resime bakıyor.) 

Anne: Getir ellerini. Bak sıcak. (Çocuğun elini kovaya koyuyor, üstüne su döküyor.) 

Çocuk: … (Önce suyla oynuyor sonra elini çekiyor.) 

Anne: Ay sıcakmıĢ Yüksel. Bak, Ģır Ģır Ģır. (Sürahide kalan suyu döküyor.) 

Çocuk: … (Suya bakıyor, sonra çevresine bakıyor.) 
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Anne: Yüksel, ayy, gördün mü? (Suya dokunuyor.) (Suyla oyun yapıyor.) 

Çocuk: … (Suya bakıyor, annesine bakıyor, sonra annesinin yaptığını yapıyor.) (Suyla 

oynuyor.) 

Anne: Yüksel, bak burada soğuk suyumuz var. (Soğuk su sürahisini çıkarıyor.) 

Çocuk: … (Sürahiye bakıyor uzanıyor.) (Suya dokunmak istiyor.) 

Anne: Bak, ayy çok güzel elle. (Çocuğa uzatıyor.) 

Çocuk: … (Suya bakıyor, sonra sürahiyi itiyor.) (Suyu kovaya dökmek istiyor.) 

Örnekte görüldüğü gibi anne çocukla ortak ilgi içinde ve suyu kovaya dökerken 

“dinle” diyerek hem görsel ipucu sağlıyor hem de çocuğun dinlemesi gerektiğine dikkat 

çekiyor. Sonrasında suyu dökerken suyun sesini “şıpır şıpır” diye veriyor. Anne burada 

oyun sırasında çocuğa oyuncakların seslerini sağlıyor, “dinle” diyerek de dinlemeye 

dikkat çekiyor, yapılan işler hakkında konuşuyor, çocuğun ilgisini takip ediyor. Anne 

bunları yaparak çocukla ortak ilgiyi devam ettiriyor. 

Altıncı aile eğitiminde annenin çocukla sıra almayı düzenlediği görülmüĢtür. Bu 

eğitimde de annenin çocuğun oyununu taklit ederek hem sıra almayı düzenlediği hem 

de oyunu ilerlettiği görülmüĢtür. 

 

Örnek 25 (Sekizinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 37:36 ile 37:49 dakikalar 

arası), 

Bağlam. Ördek yıkama oyununda, anne önce sıcak su sürahisinden kovaya su 

döküyor. Sıcak suyla bir süre oynuyorlar. Sonra anne soğuk su sürahisini çıkarıyor. 

Anne: Yüksel, bak burada soğuk suyumuz var. (Soğuk su sürahisini çıkarıyor.) 

Çocuk: Sürahiye bakıyor uzanıyor. 

Anne: Bak, ayy çok güzel elle. (Çocuğa uzatıyor.) 

Çocuk: Suya bakıyor, sonra sürahiyi itiyor. (Suyu dökmek istiyor.) 

Anne: Dökelim mi, hadi? ġır Ģır Ģır oooh, yeter. (Suyu kovaya döküyor.) 

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Annesi suyu dökerken suyu izliyor ve aynı anda 

dudaklarını açıp kapatarak sesler çıkarıyor. Sonra suya ellerini koyuyor, suya vuruyor) 

(Çocuk suyla oynuyor.) 

Anne: Ayyy çok güzel oldu suyumuz. (Suyla oynuyor.) (Çocuğun oyununun aynısını 

yapıyor.) 

Çocuk: Gülüyor. 



132 
 
 

 
 
 

Örnekte çocuk suyla oynuyor, aynı zamanda ağzını açıp kapayarak anlamsız 

sesler çıkarıyor. Anne de hemen onun oynadığı gibi suyla oynuyor. “Ayyy” diyerek ses 

tonunu kullanıyor. Anne çocuğun oyununun aynısını yaparak çocuğu taklit ediyor. 

Bunun yanında hem konuşmasıyla hem de oynamasıyla çocuktan sonra sıra alarak 

ortak ilgiyi devam ettiriyor. 

 

Örnek 26 (Sekizinci aile eğitimi videoteyp kaydı, 11:09 ve 12:00 dakikalar 

arası), 

 Bağlam. Çocuk odanın içinde gezerken sürpriz kutuları buluyor. Anne hem 

çocuğun oturmasını sağlamak hem de oyunu devam ettirmek için çocuğu yanındaki 

sandalyeye oturtuyor. Çocuk elindeki kutuyu ters çevirince içinden küçük arabalar 

düĢüyor ve etkileĢim devam ediyor. 

Anne: Aa çok güzel araba varmıĢ Yüksel. (Arabayı sürüyor.)  

Çocuk: … (Arabayı izliyor.) (Annesinden arabayı alıyor ve kutunun içine koyuyor.)  

Anne: Hadi sür, düüüt. (Kutunun kapağını açıyor.) (Çocuğun arabayı koyabilmesine 

yardım ediyor. Çocuk bu kutuyu garaj gibi kullanıyor.) 

Çocuk: … (Arabayı sürüyor.)  

Anne: Düüüüüüüüüüt. (Çocuğa bakıyor, ona yaklaĢıyor.)  

Çocuk: … (BaĢka arabayı alıyor.)  

Anne: Koy koy içine. (Kutuyu tutuyor.) 

Anne: Hadi. 

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Arabayı sürüyor.) (“düüt” sesine benzer bir ses 

çıkarıyor.)  

Anne: Düüüttt. 

Çocuk: … (Kepçeyi gösteriyor.) 

Anne: Aa burada da çok güzel kepçemiz var. (Çocuğa sürerek getiriyor.) 

Çocuk: Sesler (anlamsız) çıkarıyor. (Kepçeyi alıyor, kutunun içine koyuyor.) 

Anne: Hadi bakalım koy. (Çocuğa bakıyor.) 

Çocuk: … (Kepçeyi kutuya koyuyor çıkarıyor.) 

Anne: Düüüt. Evet. (Çocuğu izliyor, onun yanına eğiliyor.)  

Çocuk: … (Kepçeyi çıkarıyor, masaya vuruyor.)  

Anne: Tak dedi Yüksel.    
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Çocuk: … (Kepçeyi kutunun üstüne çıkarıyor. Tekrar kutuya koyuyor.) (Kutuyu garaj 

gibi kullanıyor.)  

Anne: Koy. (Çocuğu izliyor.)  

Çocuk: Üüüüüüü.  Üüüüüüü. Üüüüüüü. (Kepçeyi sürüyor.) (“Düt” sesine benzer sesler 

çıkarıyor.) 

Anne: Hımm çok güzel. Hadi düüüt.   

 Anne çocuk arabayla oynarken “düüt” diyerek oyuncağın sesini veriyor. Bir 

süre sonra çocuk araba sürerken anlamsız sesler çıkarmaya başlıyor ve “düüt” sesine 

benzer sesler çıkarıyor. Anne hemen çocuğu “düüt” diyerek sözel olarak taklit ediyor. 

Sonra çocuk kepçeyle oynamaya başlıyor ve anne yine “düüt” sesini veriyor. Önce 

çocuk ses çıkarmıyor ama sonra kepçeyle oynarken kendiliğinden “üüü” sesi çıkarmaya 

başlıyor. Bu ses “düt” sesine daha çok benziyor. Anne hemen “düüt” diyerek sözlü 

olarak çocuğu taklit ediyor. Burada görüldüğü gibi bazen anne çocuğu taklit ediyor, 

bazen çocuk anneyi taklit ediyor.  

 

Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

Anne bu eğitimde çocuğun ilgisini takip etmemek, çocukla ortak ilgiyi sağlayamamak 

ve kontrollü davranmak gibi etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlar göstermemiĢtir. 

 

Sekizinci Aile Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Sekizinci aile eğitimi 30.07.2015 tarihinde değerlendirilmiĢtir. Seans süresince çocuğun 

odanın içinde gezdiği, dolapların içine girdiği ve kamerayla ilgilendiği görülmüĢtür. 

Aile eğitimi uzmanı çocukların iki yaĢ civarında çok hareketli olabildiğini anlatmıĢtır. 

Çocuk her ne kadar odanın içinde gezse de, masaya oturmamak için dirense de anne ile 

öğretmenin çocukla ortak bir konu yakaladıklarında etkileĢimin yolunda olduğunu 

belirtmiĢtir. Bir önceki aile eğitiminin değerlendirilmesinde, uzman hem annenin hem 

de öğretmenin çocuğun oyunlarını taklit etmesini önermiĢtir. Bu eğitimde anne-çocuk 

etkileĢimi baĢlamadan önce, öğretmenin anneye oyun sırasında seslere dikkat çekmesini 

ve çocuğun oyunlarını baĢka oyuncakla taklit edebileceğini önerdiği görülmüĢtür. 

Anne-çocuk etkileĢimin sağlandığı oyunlarda annenin oyunlarda seslere dikkat çektiği, 

bunları yaparken “dinle” yi kullandığı ve çocuğun oyununu taklit ettiği görülmüĢtür. 

Anne kendisine verilen önerileri hemen uygulamaya geçirebilmiĢtir. Ayrıca anne-
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çocuk-öğretmen etkileĢimlerinde annenin öğretmenden hemen ipucu aldığı ve oyunu 

ipucunu kullanarak devam ettirdiği de görülmüĢtür. Anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi 

bölümünde öğretmenin de çocuğun hareketlerini taklit ettiği görülmüĢtür. Örneğin, 

çocuğun kâğıt mendil paketinden bir mendil çıkarıp masayı sildiği, ardından öğretmenin 

de baĢka bir mendille masayı sildiği, sonrasında annenin de oyunu taklit ettiği 

görülmüĢtür. Böylece bir önceki değerlendirmede ortaya çıkan eylem planlarının 

uygulamaya geçirildiği görülmüĢtür. Aile eğitimi uzmanı, bir sonraki eğitim için 

çocuğun evde oynadığı oyuncakları, annesiyle baktıkları kitapları okula 

isteyebileceklerini ve bu oyunlarla oynayabileceklerini önermiĢtir. Yırtma yapıĢtırma, 

kolaj oyunları ve kum oyununun oynanabileceğini anlatmıĢtır. Ayrıca çocuğun çok fazla 

hareketlendiği durumlarda kural koyulabileceğini, evde annesinin de kural 

koyabileceğini önermesini tavsiye etmiĢtir. Evde çocuğun yapabilecekleri konusunda 

annenin sorumluluk vermeye baĢlamasının önemli olduğunu anlatmıĢtır. Bunun için 

çocuğun kendi baĢına yemeğini yemeye baĢlayabileceği, oyuncaklarını toplamaya 

yardım edebileceği, abisi derslerini yaparken onun yanında karalama, boyama 

yapabileceklerini anlatmıĢtır. Çocuğun kural öğrenmesinin eğitimlerde de kurallara 

uymasını kolaylaĢtıracağını anlatmıĢtır (Günlük 46). Aile eğitimleri bir eğitim-öğretim 

yılına göre planlandığı için sekizinci aile eğitimi araĢtırmanın son aile eğitimi olmuĢtur. 

Ancak çocuk ve annesi merkezde aile eğitimlerine devam edeceği için bir sonraki 

eğitim de planlanmıĢtır. Ayrıca araĢtırmacı-öğretmen de aile eğitimci olarak 

yetiĢtirildiği için, bu aile eğitiminin değerlendirilmesinde aile eğitimi uzmanı yine 

ileriye yönelik öneriler vererek değerlendirme yapmıĢtır. Bu değerlendirmeler sonunda 

ortaya çıkan eylem planı Tablo 16‟da verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 
 

 
 
 

Sekizinci Aile Eğitimi Sonrası Gelişen Eylem Planı 

Anne için Öğretmen için 

 Evde kural koyması. 

 Küçük sorumluluklar vermesi. 

 Çocuğun enerjisini harcayabileceği 

hareketli oyunlar planlaması. 

 Evden baktıkları kitapları veya 

oynadıkları oyuncakları istemesi. 

 Anneye evde kural koyması ve 

sorumluluk vermesi yönünde tavsiye 

vermesi. 

 

Tablo 16: Sekizinci Aile Eğitimi Sonrası GeliĢen Eylem Planı 

 

Anneyle Son Görüşme 

O9.07.2015 tarihinde sekizinci aile eğitiminden sonra anneyle son görüĢme yapılmıĢtır. 

Bu görüĢmeyle, annenin araĢtırma sürecindeki aile eğitimleri hakkındaki görüĢlerinin 

alınması amaçlanmıĢtır. 

GörüĢmeden elde edilen bulgulara göre, annenin aile eğitimlerini faydalı 

bulduğu, hem çocuğunun hem de kendisinin öğrendiğini düĢündüğü görülmüĢtür. Anne, 

çocuğunun nasıl öğrendiğini, çocuğuna nasıl öğreteceğini ve onunla nasıl çalıĢması 

gerektiğini öğrendiğini belirtmiĢtir. Aile eğitimleriyle yeni bilgiler edindiğini ve aile 

eğitimlerinden önce çocuğun iĢitme kaybını kabullenmediğini anlatmıĢtır. Anne, 

çocuğuyla iletiĢimsel olarak daha iyi anlaĢtığını, oyunlar oynayarak daha kaliteli zaman 

geçirdiğini düĢünmektedir.  “… en azından mesela oynamaya fırsat verdim Yüksel’e. … 

onun … ilgi gösterdiği şeyleri, önceden ben sadece kendi yapmak istediğim oyuna 

odaklandığım için başka şeylerle uğraştığında hemen elinden alıyordum. Ona fırsat 

vermeye başladım. Yani onun oynadığı oyunun üzerine biraz daha oynuyoruz, sonra 

benimkiyle oynuyoruz. Tekerleme öğrendim.” sözleriyle anne, çocuğuna oyunlarda 

fırsat vermeyi, ilgisini takip etmeyi, çocuğunun oyununa katılmayı öğrendiğini ve 

tekerlemeler öğrendiğini anlatmıĢtır (Anneyle son görüĢme, 2:21 ile 2:45 dakikalar 

arası). Bu becerileri kazanmasıyla günlük yaĢantılarının nasıl değiĢtiği sorulduğunda 

anne, “Zamanımızı çok değiştirdi. … çünkü önceden sadece televizyon … yemek falan. 

Şimdi birlikte zaman geçiriyoruz, zamanımızı çok değiştirdi. … mesela, Yüksel’le güzel 
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diyalog kurabildiğimiz için gezebiliyoruz, gezmeden tat alabiliyoruz. Çünkü Yüksel 

kızdığım şeyleri, yapmasına izin verdiğim şeyleri artık çok iyi anlıyor benimle beraber.” 

cevabını vermiĢtir (Anneyle son görüĢme, 2:57 ile 3:20 dakikalar arası). Annenin bu 

sözlerinden, çocuğuyla daha çok zaman geçirdiği ve aralarında daha uyumlu bir 

etkileĢim olduğu anlaĢılmaktadır. Evde oynadıkları oyunlar sorulduğunda anne, 

“Mesela bebek yıkadık işte sulu oyunları çok seviyorlar çünkü. Araba çok sevdikleri için 

biz genelde araba … yıkadık. Ondan sonra … mutfak gereçleri var onlarla birlikte 

yemek yaptık işte. Oyun hamuruyla çok oynadık. Kalıptan köpek … yaptık birbirimize, 

koşturduk, havladık …” Ģeklinde cevap vermiĢtir (Anneyle son görüĢme, 3:47 ile 4:9 

dakikalar arası). Bu sözler, aile eğitimlerinde gördüğü oyunları annenin evde Yüksel ve 

abisiyle birlikte oynadıkları izlenimini vermiĢtir. Anneye bu oyunları oynarken en çok 

neye dikkat ettiği sorulduğunda “… bunları yaparken … ilk başlarda sesi çok 

vurgulamıyordum açıkçası. … geçen aile eğitiminden sonra … sürekli bütün her şeyin 

sesini çıkarmaya başladım söylemesi için, duyması için.” Ģeklinde cevap vermiĢtir 

(Anneyle son görüĢme, 4:15 ile 4:35 dakikalar arası). Annenin sözlerinden de 

anlaĢıldığı gibi, oyunlar sırasında anne en çok oyuncakların sesine dikkat çekmeye 

çalıĢtığını belirtmiĢtir. Koklear implanttan sonra çocuktaki değiĢikliklere dair annenin 

gözlemleri ise, çocuğun daha çok ses çıkarması, annesi konuĢurken onun yüzüne 

bakması ve sesli oyuncaklarla oynarken daha keyif alması Ģeklindedir.  

Buraya kadar aile eğitimlerinin içeriği, aile eğitimlerinin değerlendirilmesi 

sonucu ortaya çıkan eylem planları, tümevarım analizlerinden ve anneyle yapılan 

görüĢmelerden elde edilen bulgular ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Tablo 17‟de 

araĢtırma sürecinde ikinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci aile eğitimlerinde görülen 

annenin etkileĢimi destekleyen davranıĢlarının sıklığı yan yana verilmiĢtir. Tablo 18‟de 

de annenin etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlarının sıklığı verilmiĢtir. 
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Annenin Etkileşimi Destekleyen Davranışları 

 İkinci Aile 

Eğitimi 

Dördüncü Aile 

Eğitimi 

Altıncı Aile 

Eğitimi 

 

Sekizinci Aile 

Eğitimi 

Çocuğun 

ilgisini takip 

etmek 

25 45 54 73 

Çocukla 

ortak ilgi 

kurmak 

18 89 77 80 

 

Tablo 17: Annenin EtkileĢimi Destekleyen DavranıĢları 

 

Annenin Etkileşimi Olumsuz Etkileyen Davranışları 

 İkinci Aile 

Eğitimi 

Dördüncü Aile 

Eğitimi 

Altıncı Aile 

Eğitimi 

 

Sekizinci Aile 

Eğitimi 

Çocuğun 

ilgisini takip 

etmemek 

28 7 1 0 

Çocukla ortak 

ilgiyi 

sağlayamamak 

34 7 0 0 

Kontrollü 

davranmak 

36 10 2 0 

 

Tablo 18: Annenin EtkileĢimi Olumsuz Etkileyen DavranıĢları 

 

Tablo 17 ve 18‟den de anlaĢıldığı gibi, aile eğitimleriyle birlikte annenin 

etkileĢimi destekleyen davranıĢlarının gidererek arttığı, etkileĢimi olumsuz etkileyen 

davranıĢlarının da giderek azaldığı görülmüĢtür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araĢtırmanın bulguları, alan yazınla iliĢkilendirilerek araĢtırma sorularından 

oluĢan baĢlıklar altında tartıĢılmıĢtır. Ardından, araĢtırmanın sınırlılıkları ve geliĢen 

önerilere yer verilmiĢtir. 

Tartışma 

Eylem araĢtırması yöntemiyle gerçekleĢen bu araĢtırmadan elde edilen bulguları, 

araĢtırmanın doğası gereği katılımcıların demografik özellikleri ve uygulama biçimi gibi 

değiĢkenler açısından neden-sonuç iliĢkisi içinde tartıĢmak ve tüm iĢitme kayıplı çocuğu 

olan iĢiten annelere genellemek uygun değildir (Mills, 2003). 

Fakat eylem araĢtırması modeli sistematik ve döngüsel özellikte olmasıyla, 

iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annenin etkileĢim davranıĢlarında görülen 

problemlerin belirlenmesine, bu problemlerin çözümü için aile eğitimleri bağlamında 

eylem planları oluĢturulmasına ve belirlenen problemlerin çözümüne yönelik 

uygulamalar yapılmasına olanak sağlamıĢtır. Dolayısıyla araĢtırmanın sorularına 

bulunan yanıtlar da bu bağlamda tartıĢılmıĢtır. 

Bu araĢtırmada, çok ileri dereceli iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir annenin 

etkileĢim davranıĢlarının aile eğitimi bağlamında incelenmesi araĢtırmanın temel 

amacını oluĢturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Ģu sorulara yanıt aranmıĢtır:  

1) Aile eğitimi bağlamında çok ileri dereceli iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir 

annenin etkileĢim davranıĢları nasıl gerçekleĢmiĢtir? 

2) Aile eğitimleri süreci nasıl gerçekleĢmiĢtir? 

3) Aile eğitimleriyle birlikte annenin etkileĢim davranıĢlarında ne gibi değiĢiklikler 

gerçekleĢmiĢtir? 

 AraĢtırmanın bulguları, bu sorulardan oluĢan baĢlıklar altında tartıĢılmıĢtır. 

 

Aile Eğitimi Bağlamında Çok İleri Dereceli İşitme Kayıplı Çocuğu Olan İşiten Bir 

Annenin Etkileşim Davranışları Nasıl Gerçekleşmiştir? 

Ġkinci aile eğitiminin temsili videoteyp kayıtlarından elde edilen bulgularda, annenin 

oyunları çocuğa uygun biçimde oynadığı, oynarken yaptığı iĢi anlattığı, konuĢmasında 
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da çocuğa yöneltilen dilin özelliklerini kullandığı görülmüĢtür. Çocuğa yöneltilen dil 

anne-çocuk etkileĢimini destekleyen temel özelliklerden bir tanesidir (Cole, 1992; 

Ferguson, 1964; Gallaway ve Woll, 1994; Hess ve Shipman, 1965; Uzuner, 2003a). 

Daha yüksek ses perdesinde olması, farklı tonlamalarla çeĢitlenmesi, daha yavaĢ ve 

daha çok ritmik kelimelerin kullanılması çocuğa yöneltilen dilin ses özelliklerini 

oluĢturmaktadır. Bu dilin daha kısa ve basit cümlelerle anlamca daha sade olduğu, 

annelerin dili çocuğun geliĢimine ve dil düzeyine uygun düzenlediği anlatılmaktadır 

(Cole, 1992; Hess ve Shipman, 1965). AraĢtırmadaki annenin konuĢmalarına çocuğa 

yöneltilen dil açısından bakıldığında, annenin çocuğun yaĢına uygun biçimde daha kısa 

ve basit cümlelerden oluĢan bir dil kullandığı görülmüĢtür. KonuĢmaların içeriğini 

oyunlara göre düzenlediği, oyuna göre ve çocuğun dikkatini çekmek amaçlı ses 

perdesinde değiĢiklikler yaptığı ve duruma göre farklı tonlamalar kullandığı 

görülmüĢtür. Bununla birlikte annenin sıklıkla ortak ilgiyi sağlayamadığı ve ortak 

ilginin olmadığı zamanlarda da bu konuĢmaları devam ettirdiği görülmüĢtür. Fakat alan 

yazın, erken dönem dil geliĢiminin ortak ilginin sağlandığı bağlamlarda oluĢabildiğini 

göstermektedir (Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Cole, 1992). Dolayısıyla annenin 

oyunlar hakkında konuĢması, konuĢmalarında çocuğa yöneltilen dilin özelliklerini 

kullanması ilk bakıldığında her Ģeyi yolunda gibi gösterse de, annenin çocukla ortak ilgi 

içinde olmadan bu konuĢmaları devam ettirmesinin çocuk için bir anlam ifade etmediği 

söylenebilir. 

Ġkinci aile eğitiminden elde edilen bulgular annenin etkileĢimi olumsuz etkileyen 

davranıĢlarının sayıca daha çok olduğunu göstermektedir. Annenin kontrollü 

davranıĢlarla çocuğa oyunda fırsat vermediği, çocuğun ilgisini takip etmediği ve 

çocukla ortak ilgiyi sıklıkla sağlayamadığı görülmüĢtür. Birinci ve ikinci aile eğitiminde 

anne-çocuk etkileĢiminde en çok dikkat çeken davranıĢ ise annenin kontrollü davranıĢı 

olmuĢtur. 

Annenin etkileĢimi olumsuz etkileyen bu davranıĢları, alan yazındaki iĢitme 

kayıplı çocuk-iĢiten anne ile iĢiten çocuk-iĢiten anne çiftleri arasında yapılan bir grup 

karĢılaĢtırma araĢtırmalarının bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Daha önce de 

değinildiği gibi Brinich (1980), iĢitme kayıplı çocuk annelerinin iĢiten çocuk annelerine 

göre daha yönlendirici olduklarını ve kontrollü davrandıklarını (maternal control) 

belirtmiĢtir. Brinich, bu araĢtırmasında, iĢiten annelerin iĢitme kayıplı çocuklarıyla 
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(iĢitme kaybından kaynaklı) karĢılıklı iletiĢim kurmakta güçlük yaĢadıkları zamanlarda 

kontrollü davranıĢa baĢvurduklarını, bu kontrollü davranıĢlarında çocukla etkileĢimin 

bozulmadan devam etmesini engellediğini açıklamıĢtır. Benzer Ģekilde Gallaway ve 

Woll da (1994) dil öğrenmede güçlük çeken çocukların aktif bir Ģekilde sözel iletiĢimi 

devam ettiremediklerinde, annelerin daha yönlendirici ve kontrollü davranıĢlarla 

iletiĢimsel eylemler göstererek etkileĢimi devam ettirdiklerini açıklamıĢlardır. Bununla 

birlikte annelerin dil öğrenme problemi olan çocuklarıyla etkileĢimlerinde sözlü olarak 

kontrollü davranmalarının çocuğun dil geliĢimi üzerinde olumlu etkisinin olduğu da 

tartıĢılmıĢtır (Gallaway ve Woll, 1994). Bu araĢtırmadaki annenin kontrollü davranıĢları 

ise sözel kontrolden ziyade davranıĢsal kontrol olarak görülmüĢtür. Annenin oyun 

sırasında, çocuğun elindeki oyuncağı aldığı, çocuğun uzandığı oyuncağı vermediği veya 

uzaklaĢtırdığı ve çocukla ortak ilgi içinde olmasa bile çocuğun elinden tutarak fiziksel 

müdahale yoluyla oyunu oynatmaya çalıĢtığı görülmüĢtür. Annenin öğretme çabası 

içinde olduğu ve alan yazında açıklandığı gibi annenin karĢılıklı iletiĢimi devam 

ettirmek amacıyla kontrollü davranıĢa baĢvurduğu düĢünülebilir. Fakat bu annenin 

kontrollü davranıĢlarının çocukla etkileĢimi devam ettirmesini sağlamak yerine, çocukla 

olan etkileĢimlerinin bozulmasına, ortak ilginin devam etmesine engel olduğu 

görülmüĢtür. 

ĠĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annelerin etkileĢimsel davranıĢlarının 

incelendiği ilk araĢtırmaların Goss ile Schlesinger ve Meadow tarafından yapıldığı 

görülmektedir (Gallaway ve Woll, 1994; Meadow-Orlans, 1997). Meadow-Orlans 

(1997), Goss‟un yaptığı araĢtırmasında, iĢitme kayıplı çocuk annelerinin iĢiten çocuk 

annelerine göre daha muhalif davranıĢlarda bulunduklarını, çocuklarıyla daha çok 

anlaĢmazlıklar yaĢadıklarını ve etkileĢimde daha çok gerginlik yaĢadıklarını bulduğunu 

aktarmıĢtır. Benzer Ģekilde, Gallaway ve Woll (1994), Schlesinger ve Meadow‟dan, bu 

annelerin daha az esnek ve daha az onaylayıcı olduklarını, daha çok öğretici oldukları 

ve daha kontrollü davranıĢlar gösterdiklerini aktarmıĢlardır. Wedell-Monning ve 

Lumley (1980), iĢitme kayıplı çocuk annelerinin iĢiten annelere göre etkileĢimde baskın 

ve yönlendirici olduklarını belirtmiĢlerdir. Nienhuys ve diğerleri de (1984), bu annelerin 

daha az soru sorduklarını, daha çok emir cümlesi kurduklarını ve çocuklarının 

üretimlerini daha az geniĢlettiklerini bildirmiĢlerdir.  
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ĠĢitme kayıplı çocuk ile iĢiten annesi arasındaki etkileĢimi inceleyen araĢtırma 

bulgularının bir grubu, yukarıdaki gibi bu annelerin olumsuz etkileĢimler gösterdiklerini 

belirtirken, bir grubu da bu annelerin olumlu etkileĢimler gösterdiklerini belirtmektedir. 

Wedell-Monning ve Lumley (1980), iĢitme kayıplı çocuk ile iĢiten çocuk annelerini 

karĢılaĢtırdıkları araĢtırmalarının bir bulgusunda iĢitme kayıplı çocuk annelerinin iĢiten 

annelerine göre daha duyarlı olduklarını bulmuĢlardır. Lederberg ve Mobley (1990) 

araĢtırmalarında, iki grupta da anne-çocuk etkileĢiminde anne davranıĢlarının (maternal 

behaviour) benzer Ģekilde olduğunu ve güvenli bağlanmanın anne ve çocuk 

davranıĢlarıyla iliĢkili olduğunu bulmuĢlardır. Bunun yanında, normal dil geliĢimi ile 

anne-çocuk arasındaki güvenli bağlanmanın geliĢmesi ve anne-çocuk iliĢkisini devam 

ettirmenin arasında bir iliĢki olmadığını saptamıĢlardır. Brinich (1980), Wedell-

Monning ve Lumley (1980), Lederberg ve Mobley (1990), Nienhuys ve diğerlerinin 

(1984) yaptıkları çalıĢmalar yöntem bakımından incelendiğinde, nicel araĢtırmalar 

oldukları görülmektedir. Bu araĢtırmalarda, anne-çocuk etkileĢimlerinin doğal olmayan 

ortamlarda, tek bir bağlamda ve kısa süre içinde incelendiği görülmektedir. Bu sebeple 

elde edilen bulguların doğal olmayan ortamdan ve tek bir bağlamın sınırlılığından 

etkilenmiĢ olduğu düĢünülebilir. Oysa ki, tek veya iki iĢitme kayıplı çocuk ve onların 

anneleri arasındaki etkileĢimlerin nitel araĢtırma yöntemleriyle incelendiği araĢtırmalar 

da bulunmaktadır (Örneğin, CoĢkun, 1997; Plaphinger ve Kretschmer, 1991; Özyürek, 

1997; Uzuner, 2000; Yılmaz, 2000). Bu araĢtırmalarda anne-çocuk etkileĢimlerinin 

çeĢitli bağlamlarda ve uzun dönemli olarak incelendiği görülmektedir. Plaphinger ve 

Kretschmer (1991), on üç ay gibi uzun bir sürede veri topladıkları araĢtırmalarında, 

iĢitme kayıplı bir çocuk ile annesi arasındaki etkileĢimi çeĢitli bağlamlarda 

incelemiĢlerdir. Bu etkileĢimler sırasında, annenin sohbeti devam ettirmek için çeĢitli 

stratejilere baĢvurduğu, bu stratejilerle çocukla arasında bilgi alıĢveriĢini sağlayarak 

olumlu etkileĢim davranıĢları gösterdiği bulunmuĢtur. Bunun yanında annenin, bilgi alıĢ 

veriĢini sağlarken çocuğun konuyu değiĢtirmesine fırsat vermediğini gözlemlediklerini 

de açıklamıĢlardır. Plaphinger ve Kretscmer‟in (1991) bu çalıĢmasına benzer ulusal 

düzeyde araĢtırmalarda yapılmıĢtır. CoĢkun (1997), ebeveynlerin günlük rutinlerde 

iĢitme kayıplı çocuklarıyla sık sık oyunlara yer verdiklerini ve oyunlar sırasında annenin 

diğer bir çocuğu da oyuna kattığını belirtmiĢtir. Annenin oyunu baĢlatmak, sürdürmek 

ve sonlandırmak için çeĢitli stratejiler kullandığı, çocuğun oyuna aktif katılımını 
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sağladığı ve oyun kurallarını öğrenmesini desteklediğini saptamıĢtır. Benzer bir 

çalıĢmada Özyürek (1997), tüm aile üyelerinin grup ve bire-bir olarak iĢitme kayıplı 

çocuklarıyla sohbet baĢlattıklarını ama çoğunlukla annenin sohbet baĢlattığını 

belirtmiĢtir. Annenin iĢitme kayıplı çocuğuyla farklı ortamlarda ve çeĢitli bağlamlarda 

sohbet baĢlattığı ve çeĢitli stratejilerle çocuğun iletiĢime aktif katılımını sağladığı 

sonucuna ulaĢmıĢtır. Uzuner‟in (2000) yaptığı çalıĢmada ise, annelerin günlük 

yaĢantılarında çocuklarıyla sıklıkla oyuna yer verdikleri, oyunlar sırasında etkileĢimde 

ortaya çıkan bozuklukların düzeltilmesi için annelerin çeĢitli stratejilere baĢvurdukları 

ortaya çıkmıĢtır. Niteliksel vaka yöntemiyle yapılan bu araĢtırmalarda, iĢitme kayıplı 

çocuk annelerinin olumlu etkileĢimler gösterdikleri ortaya çıkmıĢtır. Eylem araĢtırması 

metodolojisiyle yürütülen bu araĢtırmada ise aile eğitimi bağlamında anne-çocuk 

etkileĢiminin iyileĢtirilmesine odaklanılmıĢtır. Çok ileri dereceli iĢitme kayıplı olması 

ve akranlarına göre dil geliĢiminin geriden takip etmesi nedeniyle bu çocuğun dil ve 

iletiĢim becerilerinin desteklenerek hızlandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle, annenin etkileĢiminde görülen olumlu davranıĢların arttırılmasına, olumsuz 

davranıĢlarının da iyileĢtirilmesine gereksinim duyulmuĢtur ve aile eğitimi seanslarında 

problemlerin çözümüne odaklanan uygulamalar yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Aile eğitiminin 

bir müdahale programı olması nedeniyle, anne ve çocuğa destek sağlanmıĢ ve anne-

çocuk etkileĢiminin etkilenmemesi için, aile eğitimi odalarında ve uygulama biçiminde 

düzenlemeler yapılarak, anne ve çocuk için olabildiğince doğala yakın bir ortam 

sunulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bu zamana kadar yapılan bu araĢtırma bulgularını birlikte değerlendirmek 

gerekirse, iĢitme kayıplı çocuğa sahip iĢiten annelerin etkileĢim davranıĢlarının bazı 

durumlarda iĢitme kaybından etkilendiği, bazı durumlarda da etkilenmediği 

söylenebilir. Çocukta var olan iĢitme kaybı, anne-çocuk arasındaki doğal etkileĢimin 

bozulmasında en belirgin sebep olarak görülmektedir (Gallaway ve Woll, 1994; Wedell-

Monning ve Lumley, 1980; Tüfekçioğlu, 2003). Bununla birlikte bazı araĢtırmalar, 

annelerin iĢitme kayıplı çocuklarının var olan dil düzeyinden kaynaklandığını ve bu dil 

düzeyinin annenin etkileĢim becerilerini etkilediğini göstermektedir (Nienhuys vd., 

1984). Bu araĢtırmaya katılan çocuk doğuĢtan iĢitme kayıplı olup, çok ileri dereceli 

iĢitme kaybına sahiptir. Dolayısıyla dil geliĢimi akranlarına göre geriden takip 

etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çocuğun insan ve çevre seslerine hiç tepkisinin 
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olmaması, anlamsız sesler dıĢında üretimlerinin olmaması annenin etkileĢim 

becerilerinin niteliğini etkilediği söylenebilir. Ayrıca çocuğun sadece anlamsız sesler 

çıkarmakla sınırlı olan verici dilinin de annenin etkileĢim becerilerini etkilediği 

söylenebilir. Fakat zaman içinde çocuğun anlamsız seslerinin arttığı da gözlenmiĢtir. 

Son aile eğitiminde çocuğun sesleri çıkarma sıklığının artmasıyla birlikte annesinden 

sonra seslerle sıra aldığı ve annesinin seslerini taklide benzer sesler çıkardığı 

görülmüĢtür. Örneğin, sekizinci aile eğitiminde, araba sürerken anne “düüt” sesini 

vermiĢtir, sonra çocuk kepçe sürerken “üüü” sesini çıkarmıĢtır. Fakat çocuğun sesleri 

artsa da, taklide benzer sesler çıkarmaya baĢlasa da, bu üretimler ses düzeyinde 

kalmaktadır. Çocuğun üretimleri henüz kelime düzeyinde olmadığı için, anne çocuğun 

sesini sadece taklit etmektedir. Çocuk kelime düzeyinde üretimler gösterse, annenin de 

buna bağlı olarak etkileĢimini biçimlendirebileceği düĢünülebilir. Bu sebeple, çocuğun 

ses düzeyinde olan üretimlerinin, annenin etkileĢim becerilerini olumsuz yönde 

etkilediği söylenebilir. 

TartıĢma bölümünde buraya kadar, araĢtırma sorularından, aile eğitimi 

bağlamında iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir annenin etkileĢim davranıĢları nasıl 

gerçekleĢmiĢtir sorusuna yanıt verilmiĢtir. Annenin ilk etkileĢim davranıĢlarında 

görülen olumlu ve olumsuz davranıĢlarının zaman içinde ne gibi değiĢiklikler 

gösterdiğinin yanıtı için öncelikle aile eğitimleri süreci nasıl gerçekleĢmiĢtir sorusunun 

yanıtı tartıĢılmıĢtır. 

 

Aile Eğitimleri Süreci Nasıl Gerçekleşmiştir? 

Bruner (1990) sosyal etkileĢim kuramında, çocuğun içinde bulunduğu ortam içinde 

çevresinde bulunan insanlarla etkileĢim kurarak öğrenmelerini gerçekleĢtirdiğini 

açıklamıĢtır. Vygotsky de (1998) sosyo-kültürel tarihsel geliĢim kuramıyla dil 

öğrenmenin sosyal ortamdan ayrı düĢünülemeyeceğini, çocuğun ancak çevresindeki 

diğer yetiĢkinlerle kuracağı etkileĢimler sonucu öğreneceğini ileri sürmüĢtür. Sonraki 

dönemlerde, Gallaway ve Young (2003), bu kuramlardan beslenerek, biliĢsel ve sosyal 

geliĢimin erken dönemde baĢladığını, öğrenmelerin ev ve aile bağlamında 

gerçekleĢtiğini vurgulamıĢlardır. Bu düĢünce sonraki araĢtırma bulgularıyla da 

desteklenmiĢtir (Örneğin, Laakso vd., 2010; Paavola vd., 2005). AraĢtırmada sürdürülen 

aile eğitimlerinde oluĢturulan ortam ve uygulama biçiminin bu kuramlar ve 
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düĢüncelerden temel aldığı görülmektedir. Bu aile eğitimlerinde, çocuğa doğrudan ses, 

kelime, cümle, davranıĢ öğretimi yapmak yerine, yetiĢkinlerle (anne ve öğretmen) 

anlamlı etkileĢim ortamları sağlayan düzenlemeler yapılmıĢtır. Vygotsky (1998) 

çocukların ebeveynleri, akranları, öğretmeni ve diğer yetiĢkinlerle etkileĢimleri 

sonucunda öğrenmesinin gerçekleĢeceğini belirtmiĢtir. Aile eğitimi seans rutinlerinde 

yer alan anne-çocuk etkileĢimi, anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi ve dinleme etkinlikleri 

bölümlerinde, kullanılan oyun ve aktiviteler yoluyla çocuğun yetiĢkinlerle (anne ve 

öğretmen) etkileĢimleri için uygun, anlamlı ve zengin bir etkileĢim ortamı sunulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu yönleriyle aile eğitimlerinde oluĢturulan atmosfer, anneye çocuğuyla 

etkileĢimi için uygun ortam sağlamakta, etkileĢim esnasında oluĢan dil fırsatlarını 

değerlendirme konusunda model olmakta, anneyi çocukla etkileĢimi konusunda motive 

etmektedir. Bu yönleriyle, araĢtırmada yürütülen aile eğitimlerinde oluĢturulan ortam ve 

uygulama biçiminin sosyal etkileĢim ve sosyo-kültürel tarihsel geliĢim kuramlarıyla 

bağdaĢtığı görülmektedir. 

Aile eğitimlerinde anne-çocuk etkileĢimi ve anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi 

bölümünde kullanılan oyunlar ve aktivitelere bakıldığında bu oyunların annenin evde 

çocuğuyla oynayabileceği oyunlar ve anne ile çocuğun günlük yaĢantısında olan 

rutinlerden oluĢtuğu görülmektedir. Örneğin, dördüncü aile eğitiminde anne-çocuk 

etkileĢiminde kadın çantası karıĢtırma oyunu, anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi 

bölümünde de çoraplarla eĢleme oyunu ve çamaĢır yıkama asma oyunu, dinleme 

aktivitesi olarak da parmak oyununa yer verilmiĢtir (Tablo 4). Günlük rutinler ve 

oyunlar bağlamında oluĢan anne-çocuk etkileĢimi esnasında dil geliĢiminin 

gerçekleĢtiği alan yazında bir çok araĢtırmacı tarafından belirtilmiĢtir (Bloom, 1993; 

Brown ve Nott, 2005; Bruner, 1983; Cole, 1992; Filipi, 2009; Snow, 1994; McLean ve 

McLean, 1999; Laakso vd., 2010; Paavola vd., 2005). Günlük rutinler, banyo zamanı, 

çamaĢır, bulaĢık yıkama, yemek saatleri ve uyku öncesi olabildiği gibi çocuk Ģarkıları, 

Ģiirler, resimlere bakma ve kitap okuma etkinliklerinin de günlük rutinler olabileceği 

belirtilmektedir. Bu rutinler anlamlı dil için fırsat yaratmakta ve çocuğun sıradaki olayı, 

konuĢmayı tahmin etmesini kolaylaĢtırmaktadır (Clark, 2007; Cole, 1992). Ayrıca 0-3 

yaĢ aralığında da çocuğa yöneltilmiĢ dilin içeriğini de bu günlük aktivitelerin 

oluĢturduğu belirtilmektedir (Snow, 1977). Bu bakımdan aile eğitimlerinde kullanılan 



145 
 
 

 
 
 

oyunlar ve aktivitelerin çocuğun dili öğrenmesi için uygun etkileĢim ortamları sağladığı 

söylenebilir. 

Erken müdahale programlarında, aile eğitimlerinin amacına ulaĢabilmesi için her 

seansın iyi planlanması gerektiği belirtilmektedir. Seans planı hazırlarken eğitimcilere, 

çocuğun yaĢını, geliĢim düzeyini ve ailenin özelliklerini dikkate alarak amaçlarını 

oluĢturması ve bu amaçlara uygun biçimde oyunlar/aktiviteler seçmesi önerilmektedir 

(Clark, 2007; Estabrooks, 2006; Kaiser ve Hancock, 2003; Turan, 2010; Turan, 2014). 

AraĢtırmadaki öğretmenin de her aile eğitiminden önce seans planı yaptığı görülmüĢtür. 

Öğretmen seans planında, oyunların çocuğun yaĢına ve geliĢim düzeyine, aynı zamanda 

ailenin özelliklerine uygun olmasına dikkat etmiĢtir. Örneğin, çocuğun iki yaĢından 

önce, öğretmen seanslar için bebek yıkama, çay partisi oyunu gibi oyunlar seçerken, 

çocuğun iki yaĢından sonra bu oyunları çeĢitlendirmiĢtir. Altıncı aile eğitimi ve sonraki 

eğitimlerde görüldüğü gibi, öğretmen kağıt yırtma-yapıĢtırma, tek kart resimden 

bakarak bebek besleme ve basit sıralı olaylardan oluĢan sıralama kartları gibi oyunlar 

seçmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca çocuğun koklear implant ameliyatından sonraki aile 

eğitimlerinde, top havuzundan sesli oyuncak seçme ve hayvan seslerini dinleme gibi 

dinleme odaklı oyunlar da seçtiği görülmüĢtür (Tablo 4). 

Aile eğitimi seans amaçlarının ve uygulama biçiminin doğal iĢitsel/sözel 

yöntemin ilkeleriyle uyumlu olduğu görülmektedir (Clark 2007; Tüfekçioğlu, 1998). 

Doğal iĢitsel/sözel yöntemde iĢitme kayıplı çocukların erken dönemde cihazlandırılması 

ve erken eğitime baĢlaması birincil koĢulu oluĢturmakta ve çocuğun iĢitmesini 

maksimum düzeyde kullanmasını sağlayabilmek amaçlanmaktadır. Çünkü erken tanı, 

erken cihazlandırma ve erken eğitimin iĢitme kayıplı çocuklarda dil geliĢimini 

kolaylaĢtırdığı araĢtırmalarla kanıtlanmıĢtır (Miyamoto vd., 2003; Pipp-Siegel vd., 

2002; Yoshinago-Itano, Sedey, Coulter ve Mehl, 1998). Bu sebeple, konuĢma dilinin 

edinimi için uygun iĢitsel öğrenme ortamlarını sağlamak ve dinlemeyi çocuk için bir 

yaĢam biçimi haline getirmek için anne ve babanın aktif katılımını sağlamak, çocuğun 

kendi sesini, diğer bireylerin seslerini ve çevredeki sesleri dinlemeyi öğrenmesine 

yardımcı olmak üzere anne babayı model haline getirmek doğal iĢitsel/sözel yaklaĢımın 

ilkelerini oluĢturmaktadır (Clark, 2007; Tüfekçioğlu, 1998). AraĢtırmanın katılımcısı 

olarak seçilen çocuk ve annesi doğal iĢitsel/sözel yöntemin birincil koĢulunu sağlayan 

özelliklere sahiptir. AraĢtırmaya katılan çocuğun doğduğu ilk haftada yenidoğan iĢitme 
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taramasında iĢitme kaybı teĢhis edilmiĢtir. Çocuk dört aylıkken iĢitme kaybı tanılanmıĢ, 

beĢ aylıkken cihazlandırılmıĢ ve hemen ardından aile eğitimi almaya baĢlamıĢtır. Aile 

eğitimleriyle birlikte çocuğun birincil bakıcısı olan annesine çocuğunun eğitiminde aktif 

olması için destek sağlanmıĢtır. Aile eğitimi seans amaçları ise, günlük rutinler/oyunlar 

sırasında oluĢan dil fırsatlarını değerlendirme, dinlemeyi bir yaĢam biçimi haline 

getirme, anneyi model haline getirme ilkelerine hizmet etmektedir. Örneğin, ikinci aile 

eğitimi seans planında, anne-çocuk etkileĢimi bölümü için çay partisi oyunu seçilmiĢtir. 

Bu oyunda anne için “Dinleme ve ses üretimi becerileri için model olması. (Örneğin, 

fincana çay koyarken “dinle” deyip, “lıkır lıkır” diye oyuna uygun ses vermesi)” gibi 

amaçlar belirlenmiĢtir. Aile eğitimi seans amaçları bu yönleriyle doğal/iĢitsel sözel 

yaklaĢımın “dinlemeyi yaĢam biçimi haline getirmek” ve “çevre seslerini dinlemeyi 

öğrenmek için anne babayı model haline getirmek “ ilkelerini yerine getirmektedir.  

Aile eğitimi seans amaçlarının erken dönemde dil edinimi için gerekli olan anne-

çocuk etkileĢimini destekleyen özelliklerle de uyumlu olduğu görülmektedir (Clark, 

2007; Cole, 1992; Turan, 2010). AraĢtırmada geliĢtirilen aile eğitimi seanslarında 

annenin çocuğun ilgisini takip etmesi, ortak ilgi kurması, kontrollü davranıĢı 

bırakmasına yönelik amaçlar edinilmiĢtir. AraĢtırmadaki seans amaçlarının içeriğine 

bakıldığında hem çocuğa yönelik hem de anneye yönelik amaçlar geliĢtirildiği 

görülmektedir. AraĢtırmanın bu bulgusu, Turan‟ın (2014), iĢitme kayıplı çocukların aile 

eğitiminde öğretmen amaçlarını belirlediği çalıĢmasının bulgularıyla uyumluluk 

göstermektedir. Bunun yanında, araĢtırmada öğretmenin de kendi uygulamasına iliĢkin 

amaçlar edindiği görülmüĢtür. Öğretmenin kendi uygulamasına iliĢkin amaçlar 

edinmesi, kendi uygulamasına eleĢtirel bakmasına katkıda bulunmuĢtur. Öğretmenin 

uygulamasına eleĢtirel bakıĢ açısı geliĢtirmesinin uygulamanın kalitesini artırdığı 

söylenebilir. 

ĠĢitme kayıplı çocukların aile eğitimlerinde çocuğun yaĢına uygun dinleme 

aktivitelerinin yapılması çocuğun dinleme becerilerini desteklemesi açısından önemli 

bulunmaktadır. Ve bu aktivitelerde eğitimcinin anneye model olması tavsiye 

edilmektedir (Clark, 2007; Estabrooks, 2006; Turan, 2014). AraĢtırmadaki her aile 

eğitiminin sonunda dinleme aktivitesi bulunmaktadır. Örneğin, ikinci aile eğitiminde 

Ģarkı ve tekerleme söylenmiĢ, altıncı aile eğitiminde de bebekle ritim tutma oyunu 

oynanmıĢtır. Bu aktiviteler sırasında, öğretmen anneye model olmaya çalıĢmıĢtır. 
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Anneyle yapılan son görüĢmede de anne öğrendiği Ģarkı, tekerleme ve ritim oyunlarını 

evde yaptıklarını belirtmiĢtir. 

Aile merkezli uygulamaların temel felsefesinin, ebeveynleri çocuklarının 

eğitiminde aktif ve katılımcı kılmak ve çocuk yetiĢtirme becerilerini desteklemek 

olduğunu bir çok araĢtırmacı vurgulamıĢtır (Bruder, 2010; Dunst vd., 1988; Harjusola-

Webb vd., 2013; Mahoney ve Powell, 1988; Mahoney ve Wheeden, 1997; Trivette vd., 

1996). AraĢtırmadaki aile eğitimlerinde de annenin eğitimlerde aktif olmasının 

sağlanması ve çocukla etkileĢim becerilerinin desteklenmesi yoluna gidilerek, bu 

felsefenin gereği yerine getirilmiĢtir. Aile eğitimi uygulamalarında eğitimcinin ebeveyn-

çocuk etkileĢimini gözlemlemesi ve annenin etkileĢim becerilerine yönelik geri dönüt 

yoluyla destek vermesi tavsiye edilmektedir (Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Kaiser 

ve Hancock, 2003; Turan, 2010; Turan, 2014). AraĢtırmadaki öğretmenin de, anne-

çocuk etkileĢimini gözlemlediği, bu sırada notlar aldığı ve sonrasında anneye geri dönüt 

verdiği görülmüĢtür. Öğretmenin geri dönütlerinde öncelikle annenin olumlu etkileĢim 

becerilerini, sonra geliĢtirmesi gereken etkileĢim becerilerini aktardığı görülmüĢtür. 

Ayrıca aile eğitimi uzmanının öğretmene, annede görülen olumlu davranıĢları anneye 

anında söylemesini tavsiye ettiği görülmüĢtür (Clark, 2007). Annenin olumlu 

becerilerinin anneye söylenmesi, bu davranıĢların artmasını teĢvik etmektedir. Bu da 

aile merkezli yaklaĢımın güçlendirme ilkesini oluĢturmaktadır (Bruder, 2000; Dunst vd., 

1988; Talay-Ongan, 2001). Aile merkezli erken müdahale uygulamalarında, 

eğitimcilerin ebeveynlere model olma yoluyla da destek olabilecekleri belirtilmektedir 

(Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Kaiser ve Hancock, 2003; Turan, 2010; Turan, 

2014). Bu araĢtırmada da, öğretmenin çocuğa doğrudan ses, kelime, cümle, davranıĢ 

öğretimi yapmak yerine, oyunlar sırasında ortaya çıkan dil ve dinleme fırsatlarını 

değerlendirerek, çocuğun ilgisini takip ederek ve çocukla ortak ilgi kurarak anneye 

model olduğu ve anneyi denemesi için cesaretlendirdiği görülmüĢtür. AraĢtırmanın 

bulgularında, öğretmen model olduğunda annenin ipucunu aldığı ve oyunu ipucunu 

kullanarak devam ettirdiği görülmüĢtür. Örneğin, ikinci aile eğitiminde, öğretmenden 

gelen ipucu sayesinde annenin çocukla ortak ilgiyi kurduğu görülmüĢtür. Sekizinci aile 

eğitiminde anne-çocuk-öğretmen etkileĢimi bölümünde, çocuk kağıt mendil paketinden 

bir mendil çıkarıp masayı siliyor, arkasından öğretmen de baĢka bir mendil çıkarıp 
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çocuğu taklit etmiĢtir. Hemen arkasından ise annenin de öğretmenden ipucu alıp 

aynısını taklit ettiği görülmüĢtür. 

TartıĢmanın bundan sonraki bölümünde, anne çocuk etkileĢiminde ne gibi 

değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir sorusunun yanıtları, bu değiĢimin nedenleriyle birlikte 

tartıĢılmıĢtır. 

 

Aile Eğitimleriyle Birlikte Annenin Etkileşim Davranışlarında Ne Gibi 

Değişiklikler Gerçekleşmiştir? 

Annelerin etkileĢim becerilerinde aksaklıkların meydana gelmesi nedeniyle, erken 

müdahale hizmetleri özelinde iĢitme kayıplı çocuklarla sürdürülen aile eğitimi 

çalıĢmalarında annelerin çocuklarıyla olan etkileĢimlerini geliĢtirmek amaçlanmaktadır 

(Clark, 2007; Kargın, 2004; Turan, 2010). Ayrıca annelerin iĢitme kayıplı çocuklarıyla 

ilgili gereksinimlerinin belirlendiği bir araĢtırmada, Akçamete ve Kargın (1996), bu 

annelerin en çok “Çocuğuma bazı becerileri nasıl öğreteceğim konusunda daha fazla 

bilgiye gereksinim duyuyorum.” dediklerini, bu maddeden sonra ise ilk sırada 

“Çocuğumla nasıl oynayacağım/nasıl konuĢacağım hakkında daha fazla bilgiye 

gereksinim duyuyorum.” dediklerini belirtmiĢtir. Bu araĢtırmada da anneye, çocuğun 

dil, iletiĢim ve dinleme becerilerini desteklemesi, bu becerileri destekleyeceği rutinler 

ve oyunları oluĢturması ve oyun becerileri konusunda destek olunmuĢtur. 

AraĢtırmadaki aile eğitimleriyle birlikte annenin etkileĢim davranıĢlarında 

olumlu değiĢiklikler gözlenmiĢtir. Annenin etkileĢimi destekleyen davranıĢları zamanla 

artarken, etkileĢimi olumsuz etkileyen davranıĢlarının da zamanla azaldığı görülmüĢtür. 

Bu bulgu doğrultusunda, anne-çocuk etkileĢimine odaklanan aile eğitimi programının 

bu anne ve çocuk için iĢlediği söylenebilir (Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007).  

Aile eğitimleriyle birlikte annenin çocuğa yönelttiği dilin içeriğinin değiĢtiği ve 

geliĢtiği görülmüĢtür. Ferguson (1964), çocuğa yöneltilen dilin içeriğinin bir yaĢ 

civarında çocuğun çevresinde olan nesneler, kiĢiler ve olaylarla ilgili sözcüklerden 

oluĢtuğunu ve çocuğun yaĢı büyüdükçe deneyimlerle birlikte konuların ve konuĢmanın 

içeriğinin değiĢtiğini belirtmiĢtir. AraĢtırmadaki annenin çocuğa yönelttiği dildeki 

değiĢim, çocuğun yaĢının büyümesine bağlı olarak çocuğun edindiği deneyimlerin 

artmasıyla iliĢkili olduğu gibi, annenin etkileĢim becerilerinin geliĢmesiyle de iliĢkili 

olduğu söylenebilir. 
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Annenin çocuğun ilgisini takip etme davranıĢı ikinci aile eğitiminde yirmi beĢ 

kez görülmüĢken, dördüncü aile eğitiminde bu davranıĢın kırk beĢe çıktığı görülmüĢtür. 

Annenin çocuğun ilgisini takip etme davranıĢının artması, çocuktan gelen iletiĢimsel 

giriĢimleri fark etmesini ve bu giriĢimleri doğru biçimde yorumlamasını sağlamıĢtır. 

Annelerde görülen çocuktan gelen iletiĢimsel eylemleri algılama, anında ve doğru 

cevaplandırma becerisini Ainsworth (1969) duyarlılık olarak adlandırmaktadır. Bazı 

kaynaklarda da yanıtlayıcı ebeveynlik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ainsworth (1969), 

çocuğa karĢı duyarlı davranabilmek için çocuğun ilgisini takip etmenin temel koĢul 

oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Bu çalıĢmanın bulguları da, annenin çocuğun ilgisini takip 

etmesiyle çocuğa karĢı duyarlı davranıĢlar göstermeye baĢladığını göstermektedir. 

AraĢtırmalar, iĢiten çocuk annelerinin çocuklarından gelen iletiĢimsel eylemlere 

karĢı genellikle duyarlı olduklarını göstermiĢtir (Ainsworth, 1969; McLean ve McLean, 

1999; Meadows vd., 2000). ĠĢitme kayıplı çocuk annelerinin ise, çocuklarının 

sesletimlerini daha az yanıtladıkları, çocukların iletiĢimsel giriĢimlerini yanlıĢ 

yorumladıkları ve semantik olarak daha basit yapılarla yanıtladıkları belirtilmektedir 

(Aktaran: Gallaway ve Woll, 1994, s. 204). Ayrıca Nienhuys ve diğerlerinin (1984) 

yaptıkları araĢtırmanın bir bulgusu da, iĢitme kayıplı çocukların üretimlerinin anneleri 

tarafından daha az geniĢletildiğini göstermektedir. Buradan bakıldığında, iĢitme kayıplı 

çocuk annelerinin iĢiten çocuk annelerine göre çocuklarına karĢı daha az duyarlı 

davranıĢ gösterme eğiliminde oldukları söylenebilir. Fakat Wedell-Monning ve 

Lumley‟in (1980) yaptıkları araĢtırmanın bir bulgusunda, bu annelerin iĢiten çocuk 

annelerine göre daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıĢtır. Bu araĢtırmada ise annenin 

dördüncü aile eğitiminde belirgin bir Ģekilde duyarlı davranıĢlar gösterdiği gözlenmiĢtir. 

Bunun sebebi annenin çocuğun ilgisini takip etmenin gerekliliğini anlamıĢ olması ve bu 

etkileĢim davranıĢını daha sık yerine getirmeye baĢlamıĢ olmasına bağlanabilir. Bu 

durumda, annenin çocuğun ilgisini takip etme davranıĢının artmasıyla, çocuğa karĢı 

duyarlı davranıĢının da arttığı söylenebilir. Dördüncü aile eğitiminde annenin çocuğun 

iletiĢimsel giriĢimlerini fark ettiği, bu giriĢimleri anında ve doğru biçimde yanıtladığı 

görülmüĢtür. Fakat yine bu eğitimde annenin çocuğun iletiĢimsel giriĢimlerinin farkında 

olduğu ama sözel olarak yorumlamadığı zamanlar da olmuĢtur. Ayrıca altıncı aile 

eğitiminde ve sekizinci aile eğitiminde de annenin çocuğun ilgisini takip etmesiyle 
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birlikte duyarlı davranıĢlarının olduğu görülmüĢtür. Bu sebeple, annenin çocuğa karĢı 

duyarlı davranıĢını zamanla geliĢtirdiği söylenebilir. 

Çocuğa karĢı duyarlı davranıĢın, çocuğun dil geliĢimiyle pozitif iliĢki içinde 

olduğu  (Baumwell, Tamis-LeMonda, Bornstein, 1997; Paavola vd., 2006; Paavola vd., 

2005), aynı zamanda duyarlı davranıĢların yaĢamın ilk yıllarında anne-bebek bağını 

oluĢturduğu belirtilmektedir (Cole, 1992). Duyarlı ebeveynlik/yanıtlayıcı ebeveynlik ile 

ilgilenen araĢtırmaların bir grubu, duyarlı ebeveynliğin çocuğun sosyal duygusal 

geliĢimini desteklediğini göstermektedir (Örneğin, Bakermans- Kranenburg, van 

IJzendoorn ve Juffer, 2003; Kochanska, Aksan, ve Carlson, 2005). Duyarlı ebeveynlik 

ile ilgilenen araĢtırmaların bir grubu da, risk grubunda olan çocuklar (prematüre doğan, 

evlat edinilmiĢ ve engelli çocuklar) için duyarlı ebeveynlikten temel alan müdahale 

programlarının ebeveynlik davranıĢlarını geliĢtirdiğini göstermektedir (Örneğin, 

Bakermans-Kranenburg vd., 2003; Karaaslan, Diken, Mahoney, 2011; Pereira, Negrão, 

Soares ve Mesman, 2014; Hoksbergen-Riksen, Wolveren ve Kohnstamm, 1997). 

AraĢtırmada görülen annenin duyarlı davranıĢının etkileĢimin önemli bir parçasını 

oluĢturduğu, böylece çocuğun dil geliĢimiyle birlikte sosyal-duygusal geliĢimini 

desteklediği söylenebilir. 

Dördüncü aile eğitiminde seksen dokuz defa, altıncı aile eğitiminde de anne 

çocukla yetmiĢ yedi defa ortak ilgi kurmuĢtur. Annenin bu davranıĢı her iki aile eğitimi 

açısından nicel olarak değerlendirildiğinde, annenin ortak ilgi kurma davranıĢının 

azaldığı düĢünülebilir. Fakat anne dördüncü aile eğitiminde çocukla ortak ilgiyi on defa 

sağlayamazken, altıncı aile eğitiminde ortak ilgiyi hiç kaçırmamıĢtır. Aynı Ģekilde 

sekizinci aile eğitiminde de anne seksen defa ortak ilgi davranıĢı göstermiĢ ve çocukla 

ortak ilgiyi hiç kaçırmamıĢtır. Altıncı ve sekizinci aile eğitimlerinde anne, çocukla ortak 

ilgiyi sürekli korumuĢtur. Ġkinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci aile eğitimlerinde, 

annenin ortak ilgi kurma davranıĢı için verilen örneklerin süreleri birbirleriyle 

karĢılaĢtırıldığında, ortak ilgi süresinin zamanla uzadığı gözlenmiĢtir. Ġkinci aile 

eğitiminde bu sürenin sekiz saniye olduğu, dördüncü aile eğitiminde de on beĢ saniye 

olduğu görülmüĢtür. Altıncı aile eğitiminde bu süre yirmi dört saniyeye çıkmıĢ ve anne 

oyunu zenginleĢtirdiğinde bu sürenin elli iki saniyeye çıktığı, annenin etkileĢimde 

çocukla sıra almayı düzenlediğinde bu sürenin bir dakika yirmi sekiz saniyeye çıktığı 

görülmüĢtür. Benzer Ģekilde sekizinci aile eğitiminde de verilen örnekte ortak ilgi 
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süresinin otuz dört saniye olduğu, anne oyunlarda taklit yoluyla sıra almayı 

düzenlediğinde de bu sürenin bir dakika on üç saniyeye çıktığı görülmüĢtür. Alan 

yazında, ortak ilgi süresinin erken dönem sözcük öğrenmelerini pozitif yönde etkilediği 

belirtilmektedir (Brown ve Nott, 2005, Clark, 2007; Cole, 1992; Tomasello ve Farrar, 

1986). Ayrıca anne-çocuk etkileĢiminde ortak ilginin olması etkileĢimin en önemli 

bileĢenlerinden biri olarak görülmektedir (Brown ve Nott, 2005; Clark, 2007; Cole, 

1992). EtkileĢimlerde anne ile çocuğun arasında ortak ilginin oluĢmasının dilin kullanım 

boyutunun geliĢimi için de önemli olduğu belirtilmektedir (Uzuner, 2003b). 

AraĢtırmadaki annenin çocukla ortak ilgiyi baĢlatmasının ve çeĢitli Ģekillerde ortak 

ilgiyi devam ettirmesinin çocuğun dil geliĢimini desteklediği söylenebilir.  

Altıncı aile eğitiminde annenin oyunları zenginleĢtirmeye baĢladığı ve böylece 

çocuğuyla kurduğu ortak ilgi süresini uzattığı görülmüĢtür. Cole ve Flexer (2007), 

çocuğun oyununu geliĢtirmenin, çeĢitlendirmenin etkileĢimi zenginleĢtirici bir unsur 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Altıncı ve sekizinci aile eğitimlerinde annenin çocukla sıra 

almayı düzenlediği görülmüĢtür. Altıncı aile eğitiminde, annenin oyunu önce kendisi 

oynayarak ve konu üzerinden konuĢarak çocuğa model olduğu, sonrasında oyuncağı 

çocuğa vererek oynamasını beklemesiyle sıra almayı düzenlediği görülmüĢtür. Sekizinci 

aile eğitiminde de annenin çocuğun hem seslerini hem davranıĢlarını taklit ederek sıra 

almayı düzenlediği görülmüĢtür. Alan yazında sıra alma davranıĢının etkileĢimin ana 

öğesi olduğu belirtilmektedir (Sacks vd., 1974). YetiĢkinler çocuklarla kurdukları 

etkileĢimde onlara sürekli cevap verirler ve çocuğun katılımı için araya süre verirler. 

Sürekli tekrarlanan bu etkileĢim deneyimleri sayesinde çocuklar sıra almayı öğrenirler 

(Cole, 1992). Anne bu eğitimlerde sadece söyleĢiyle değil aynı zamanda oyun üzerinden 

çocukla sıra almayı düzenlemiĢtir. Annenin zaman içinde oyunu zenginleĢtirme ve sıra 

almayı düzenleme becerilerini geliĢtirmesi çocuğuyla kurduğu ortak ilgi süresinin 

uzamasını kolaylaĢtırdığı söylenebilir. 

Sekizinci aile eğitiminde çocuğun hareketli olması dıĢında annenin etkileĢim 

davranıĢlarında ve uygulamada bir problem durumu ortaya çıkmamıĢtır. Bodrova ve 

Leong (2013), çocukların yürümeye baĢlamasıyla nesnelere ulaĢabilmeleri ve yeni 

yerleri keĢfedebilmeleri onların bağımsızlıklarını artırdığını belirtmektedirler. Bu 

eğitimde çocuğun oda içinde gezmek istemesi, oturmak istememesi ve bazı 

oyuncaklarla ilgilenmemesi çocuğun daha bağımsız hareket eder hale gelmesiyle ilgili 
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olduğu söylenebilir. Bu durumun onun iki yaĢının içinde olmasıyla geliĢiminin parçası 

olduğu düĢünülebilir. Bu araĢtırmada annenin etkileĢim davranıĢlarına odaklanılmıĢtır, 

fakat bu eğitimde çocuğun geliĢimiyle ilgili bu durum, anne-çocuk etkileĢiminin tek 

taraflı olmadığını, karĢılıklı olduğunu açıkça temsil eden bir örnek oluĢturmuĢtur. Alan 

yazında anne-çocuk etkileĢiminin karĢılıklı geliĢen bir süreç olduğu, etkileĢimi 

sürdürme yükü ilk yıllarda daha çok annenin üzerinde olsa da, çocuğun etkileĢim içinde 

aktif bir birey olduğu belirtmektedir (Bruner, 1990; Bloom, 1993). Çocuğun 

hareketlenmesinin anne-çocuk etkileĢiminin ve anne-çocuk-öğretmen etkileĢiminin 

sağlanmasını bazı durumlarda zorlaĢtırdığı görülmüĢtür. Bu problemin çözülmesi için 

de aile eğitimi uzmanı, top atma elle ve tekmeyle atma gibi daha hareketli oyunların 

oynanması, evden çocuğun kendi oyuncaklarının eğitime getirilmesi gibi çözüm 

önerileri sunmuĢtur. Bu durum, aile eğitimlerinin problem çözme odaklı olduğunu, her 

bir eğitimde ortaya çıkan probleme özel çözümlerin getirilmesiyle aile eğitimlerinin 

dinamik bir süreç olduğunu göstermektedir. Bir aile eğitiminde ortaya çıkan bir problem 

durumunun çözülmesiyle her Ģeyin yola girmeyeceğini, bu sebeple sürekliliğin gerekli 

olduğunu göstermektedir. Benzer Ģekilde altıncı aile eğitiminde annenin kontrol 

davranıĢının ortadan kalkması, yedinci aile eğitiminde tekrar ortaya çıkması annenin 

etkileĢim becerilerini bir kere de geliĢtirmediğini, süreç içinde geliĢtirebileceğini 

göstermektedir. GeçmiĢte yapılmıĢ aile eğitimini konu alan araĢtırmalara baktığımızda 

da, aile eğitimleri uygulamalarında ortaya çıkan problemlere göre bir sonraki aile 

eğitimlerinin seans amaçlarının oluĢturulmasıyla bu eğitimlerin uzun süreli ve düzenli 

iĢleyen dinamik bir döngü içinde devam ettirildiği görülmüĢtür (Turan, 2010; 2014). 

AraĢtırmadaki her aile eğitiminde de yeni bir problemin ortaya çıkmasıyla ve bu 

problemlere çözümler uygulanmasıyla dinamik bir döngü oluĢtuğu söylenebilir. Ayrıca 

bu döngü, aile eğitimlerinin uzun süreli ve düzenli yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu da 

göstermektedir. Aile eğitimleri birkaç seansla gerçekleĢtirilecek uygulamalar olmayıp 

erken çocukluk dönemi boyunca devam etmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç içinde 

çocuğun yaĢının büyümesiyle birlikte, çocukta geliĢimsel açıdan birçok değiĢim 

gerçekleĢmektedir. Aileler de bu konuda desteğe ihtiyaç duydukları için aile 

eğitimlerinin uzun süreli olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anne-çocuk etkileĢiminde görülen problemler ve uygulamada görülen 

problemlerin bir sonraki eğitimlerde çözülmeye çalıĢıldığı görülmüĢtür. Bunu 
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sağlayabilmek için, aile eğitimi uygulamasından sonra, aile eğitimi uzmanı 

uygulamaları değerlendirmiĢ ve çözümler üretmiĢtir. Böylece her aile eğitimi 

değerlendirmesi sonrasında geliĢen eylem planları, bir sonraki aile eğitiminin 

amaçlarının oluĢmasında belirleyici olmuĢtur. Bunun sebebi ise, eylem planlarının aile 

eğitimlerinde anne-çocuk etkileĢiminde ve anne-çocuk-öğretmen etkileĢiminde 

meydana gelen problemlere getirilen uygulamaya yönelik çözümlerden oluĢmasıdır. 

AraĢtırmadaki öğretmenin de, eylem planlarında yer alan önerilerden hareketle seans 

planlarını oluĢturduğu ve bir sonraki aile eğitiminde bu eylemleri yerine getirmeye 

çalıĢtığı görülmüĢtür. Örneğin, ikinci aile eğitiminde annenin oyunun bozulmasından 

endiĢe duyduğu için çocuğun ilgisini takip etmediği gözlenmiĢtir. Bu problemin çözümü 

için, aile eğitimi uzmanı, annenin çocuğun yapmak istediğini yapmasına izin vermesini, 

çocuğun meĢguliyeti ile ilgili konuĢmasını, bunun ardından annenin kendi 

oyununa/iĢine devam edebileceğinin anneye açıklanması yönünde öğretmene çözüm 

önerisi sunmuĢtur. Üçüncü aile eğitiminde, öğretmen anneye bu yönde tavsiye 

vermiĢtir, oyunlar sırasında bu davranıĢı göstererek model olmaya çalıĢmıĢtır. Zaman 

içinde, annenin çocuğun ilgisini takip etmeye baĢladığı görülmüĢ fakat annenin bu defa 

da çocuğun ilgisini takip etmek amacıyla çok fazla beklediği, çocuğun oynamasını 

beklerken hiç oynamadığı ve konuĢmadığı gözlenmiĢtir. Bunun üzerine aile eğitim 

uzmanı, annenin çocuğun yaptığı iĢ hakkında konuĢmasını, çocuğun oyununu 

geniĢletebileceğini tavsiye etmiĢtir. Öğretmen dördüncü aile eğitiminde bu yönde 

anneyi desteklemeye çalıĢmıĢtır. Altıncı aile eğitimine gelindiğinde, annenin çocuğun 

ilgisini daha rahat takip ettiği, çocuğun meĢguliyeti üzerinden konuĢtuğu, kendi iĢini 

yaparken konuĢtuğu ve oyunu zenginleĢtirmeye baĢladığı görülmüĢtür. Böylece, her aile 

eğitiminde problem belirlenmiĢ, uygulamaya yönelik çözümler üretilmiĢ ve sonrasında 

uygulamaya geçirilmiĢtir. Her probleme özel çözüm yollarının üretilmesi yoluna 

gidildiği görülmüĢtür. Eylem araĢtırmaları örneklerine bakıldığında, bu araĢtırmaların 

uygulamadaki problemi belirleme, probleme çözüm üretme, eylem planı geliĢtirme ve 

eylemi uygulama döngüsüyle gerçekleĢtiği görülmektedir (Örneğin, Akay, 2011; 

Aktürel, 2005; Karasu, 2011).  

Anneyle yapılan son görüĢme, annenin eğitimlerde gördüğü oyunları evde 

çocuğuyla oynadığı bilgisini vermektedir. Ayrıca aile eğitimleriyle annenin etkileĢim 

becerilerinde gözlenen olumlu değiĢiklikler de, annenin evde aile eğitiminde gördüğü 
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biçimde oyunlar oynadığını, günlük rutin iĢlerde bu becerilerini hayata geçirebildiği 

izlenimini vermektedir (Clark, 2007). Bu yönüyle de aile merkezli yaklaĢımın temel 

özelliğinin yerine getirildiği söylenebilir. Aile merkezli yaklaĢımlarda eğitim amaçları 

ve uygulama biçimleriyle annenin desteklenmesi, eğitime katılması ve buna bağlı olarak 

da çocuğun eğitiminde aktif rol almasını sağlamak amaçlanmaktadır (Brown ve Nott, 

2005; Dunst vd., 1988; Mahoney ve Wheeden, 1997). Anne çocuğuyla etkileĢiminde 

ilgisini takip etmeyi, ortak ilgiyi kurmayı ve oyunlar sırasında seslere dikkat çekmeye 

önem verdiğini belirtmiĢtir. Bu bilgiler, annenin kiĢisel düĢünceleri ile tümevarım 

analizlerinden elde edilen sonuçlarla aynı yönde bilgi sağlamıĢtır.  

Erken müdahale programlarında ebeveynlerin çocuklarıyla etkileĢimi sırasında 

kendilerini iyi hissetmelerinin ve soru sormakta ve problemlerini paylaĢmakta 

kendilerini rahat hissetmelerinin programın baĢarılı olmasında bir etken olduğu 

belirtilmektedir. Bu sebeple eğitimcilerin bu atmosferi sağlamalarının gerektiği tavsiye 

edilmektedir (Brown ve Nott, 2005; Estabrooks, 2006). Anneyle yapılan görüĢmeden 

elde edilen bilgilere göre, annenin programdan memnun olduğu, eğitimler sırasında 

kendisini rahat hissettiği anlaĢılmaktadır. Buna göre, aile eğitimlerinde annenin 

kendisini rahat hissettiği, doğal davrandığı bir ortam oluĢtuğu, öğretmenle de anlaĢtığı, 

soru sormakta ve problemlerini dile getirmekte çekinmediği söylenebilir. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Eylem araĢtırması metodolojisi, uygulamada ortaya çıkan bir problem durumunun 

belirlenmesine, problemin çözümü için uygulamaya yönelik önerilerin geliĢtirilmesine 

ve çözüm önerilerinin eyleme geçirilmesine olanak sağlamaktadır. AraĢtırma deseni bu 

yönleriyle, çok ileri dereceli iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir annenin etkileĢim 

davranıĢlarının aile eğitimi bağlamında sistematik olarak incelenmesine ve annenin 

etkileĢim davranıĢlarında değiĢikliklerin gerçekleĢmesine olanak sağlamıĢtır. Fakat 

eylem araĢtırması doğası gereği, katılımcıların özellikleri veya aile eğitimi uygulama 

biçimi gibi değiĢkenler arasında neden sonuç iliĢkisi kurulmasına olanak 

sağlamamaktadır. Yine bu yöntemin doğası gereği,  araĢtırmadan elde edilen bulguları 

tüm iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annelere genellemek mümkün değildir. Bu 

yönleriyle, bir yöntem olarak eylem araĢtırması metodolojisi araĢtırmanının baĢlıca 

sınırlılıklarını oluĢturmaktadır. 
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 Annenin etkileĢim davranıĢları, etkileĢimi oluĢturan temel yetiĢkin davranıĢları 

çerçevesinde incelenmiĢtir. Annenin etkileĢimi destekleyen davranıĢları temasıyla 

çocuğun ilgisini takip etmek ve çocukla ortak ilgi kurmak, annenin etkileĢimi olumsuz 

etkileyen davranıĢları temasıyla çocuğun ilgisini takip etmemek, ortak ilgi 

sağlayamamak ve kontrollü davranmak olmak üzere beĢ davranıĢ incelenmiĢtir. Bu 

davranıĢların seçilme sebebi ise, aile eğitimi uygulaması içinde annede en çok dikkat 

çeken etkileĢim davranıĢları olmasıdır. ĠĢitme kayıplı çocuğu olan baĢka iĢiten bir 

annenin etkileĢim davranıĢları aile eğitimi bağlamında ya da farklı bir bağlamda 

incelendiğinde, bu araĢtırmada olduğundan farklı temalar ve davranıĢlar ortaya çıkabilir. 

Dolayısıyla araĢtırmadaki annenin etkileĢim davranıĢları bu iki tema altındaki beĢ 

etkileĢim davranıĢıyla sınırlıdır. 

Nitel yöntemlerden tek katılanlı vaka çalıĢması deseni de annenin etkileĢim 

davranıĢlarının ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesine olanak tanıyabilirdi. Fakat ebeveynin 

etkileĢim davranıĢlarını desteklemeyi amaçlamasıyla aile eğitimleri bir müdahale 

uygulamasıdır. Eylem araĢtırması modeli ise, bu annenin etkileĢimi destekleyen ve 

olumsuz etkileyen davranıĢlarının belirlenmesine, buna uygun eylem planlarının 

gerçekleĢtirilmesine olanak sağlayarak aile eğitimlerinin amacına da destek sağlamıĢtır. 

Çok ileri dereceli iĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten bir annenin etkileĢim 

davranıĢları sadece aile eğitimi bağlamında incelenmiĢtir. Bunun desteklenmesi için 

anneyle çocuğun yaĢadığı ev içinde günlük rutinleri bağlamında da annenin etkileĢim 

davranıĢları incelenebilirdi. Bu yönüyle araĢtırmadan elde edilen bulgular, aile 

eğitimlerinin uygulandığı ortamlar ve aile eğitimi bağlamıyla sınırlıdır. 

 

Öneriler 

 

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 Bu araĢtırmanın bulguları tek bir çocuğun annesiyle sınırlıdır. Benzer bir 

araĢtırma, iĢitme kayıplı çocuğu olan daha çok anneyle yapılarak, bu annelerin etkileĢim 

davranıĢları birbirleriyle karĢılaĢtırılabilir.  

 ĠĢitme kayıplı çocuğu olan iĢiten annelerin etkileĢim davranıĢlarını 

incelemek amacıyla bir ölçek veya bir kontrol listesi geliĢtirilebilir.  
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 Boylamsal bir araĢtırmayla, iĢitme kayıplı bir çocuğun annesinin 

etkileĢim davranıĢlarıyla çocuğunun dil geliĢimi arasındaki iliĢki incelenebilir. 

 Bu araĢtırmadaki bağlama benzer bir bağlamda çok ileri dereceli iĢitme 

kayıplı bir çocuğun etkileĢim davranıĢları ayrıntılı bir Ģekilde incelenebilir. Bununla 

birlikte iĢitme kayıplı çocuğun etkileĢim davranıĢlarının annenin etkileĢim 

davranıĢlarını nasıl etkilediği incelenebilir. 

 

Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 Aile eğitimi uygulamasında eğitimci ile aile arasındaki iliĢki 

incelenebilir. Ailelerin aile eğitimlerinden beklentileri, eğitimcilerin aileleri nasıl 

destekledikleri incelenebilir. 

 Aile eğitimi planı geliĢtirme ve uygulamasına dair araĢtırma yapılabilir. 

 ĠĢitme kayıplı çocuklarda aile eğitimi uygulaması yapmak üzere 

eğitimcilerin çocuğu ve anneyi destekleme becerilerinin geliĢtirilmesi üzerine bir 

araĢtırma yapılabilir. 

 AraĢtırma gereği anne-çocuk etkileĢimi on dakika gibi uzun bir süre 

içinde incelenmiĢtir. Fakat uygulamada anne-çocuk etkileĢimini üç veya beĢ dakika gibi 

daha kısa bir süre içinde incelemek zaman açısından daha ekonomik olabilir. Ya da, 

annenin etkileĢim davranıĢları kontrol listeleri veya anne-çocuk etkileĢimini 

değerlendirmede kullanılan ölçekler yoluyla da incelenebilir. 

 ĠĢitme kayıplı çocukların aile eğitimi uygulamalarını konu alan nitel 

araĢtırmaların yapılması, aile eğitimi seans amaçları, seans akıĢı, uygulanması ve 

değerlendirilmesi konusunda inceleme çalıĢmaları Türkiye‟deki iĢitme kayıplı 

çocukların aile eğitimi konusunda çalıĢan uygulamacı ve araĢtırmacılara yol 

gösterebilir. 
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