
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 

GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

DOWN SENDROMU ÇOCUKLARIN GİYSİLERDEN 

KAYNAKLANAN GİYİNME PROBLEMLERİ VE GİYSİ 

TERCİHLERİ 

 

 

 

 

HAVVA İSRA GERÇEKSEVER 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS  TEZİ 

 

 

 

 

 

Danışman 

Yrd.Doç.Dr. HAFİZE PEKTAŞ 
 

 

 

 

 

Konya–2011 



i 

 

  



ii 

 

  



i 

 

ÖNSÖZ 

 

Ergonomik giysi formları, Down Sendrom’lu çocukların genel özelliklerine 

ve kas yapılarına uygun olacağından, çocuğa kolay kullanım özellikleri sağlayarak, 

bağımsızlık düzeylerini arttırmasının yanı sıra, zaman olarak ve psikolojik boyutta 

DS’lu çocuğun bağımsız yaşayabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Down Sendrom’lu çocukların giyinme becerilerinde, giysiden kaynaklanan 

giyinme problemlerinin neler olduğunun belirlenmesi ve fonksiyonel giysi 

formlarının oluşturulmasının, ailelere ve DS’ lu çocukların bakımıyla ilgilenen 

kişilere, DS’lu çocuklar için giysi tercihi konusunda yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. 

Bütün bu ayrıntılar ve özellikler dikkate alınarak bu çalışmada; down 

sendromlu çocukların giyinme problemleri ve giysi tercihleri ile ilgili olarak DS’lu 

çocukların ailelerinin görüşlerini öğrenerek, bu çocukların giyinme problemleri ve 

giysi tercihlerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Bu çalışmanın planlanmasından sonuçlanmasına kadar geçen süreç boyunca 

değerli katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen, bilgisi ve rehberliği ile bana yardımcı 

olan danışman hocam, Sayın Yrd. Doç. Dr. Hafize Pektaş’ a, sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

Ayrıca çalışma sırasında benden desteklerini esirgemeyen Karaman Eğitim 

Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezindeki öğretmen arkadaşlarıma, Karaman 

Rehberlik Araştırma Merkezine ve Karaman Işık Rehabilitasyon Merkezine, Ankara 

Ana Kucağı Down Sendromlu Çocukları Koruma Derneği’ne en içten duygularımla 

teşekkür ederim. 
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ÖZET 
Down Sendrom’lu çocuklar genel özellikleri ve kas yapılarındaki yetersizlikler nedeniyle 

özel giysilere gereksinimi olan engelli bireyler arasında yer almaktadırlar.  

Son yıllarda ülkemizdeki DS’ lu çocuk sayısı göz önünde bulundurulduğunda, onların motor 

gelişim özelliklerine uygun, özel giysilere gereksinimi olan tüketiciler arasında azımsanmayacak 

sayıda olduğu söylenebilir. Bu giysiler DS’ lu çocuklara kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra 

onların psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak bağımsızlık düzeylerini arttıracağı gibi çevrelerini de 

olumlu bir şekilde etkileyeceğinden büyük önem taşımaktadır.    

Bu araştırma; DS’ lu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme problemlerini ve giysi 

tercihlerini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Araştırmanın verileri, anket yoluyla DS’ lu çocukların ailelerinden toplanarak analizleri 

yapılıp, sonuçları tablolar halinde sunulmuştur.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, giyinme ve soyunma esnasında DS’ lu çocuklar, giysi formu 

ve model özelliği ile ilgili problemler yaşamaktadırlar.  

DS’ lu çocuklar giysilerin önünü-arkasını, tersini-düzünü ayırt ederken zorlanmaktadırlar. 

DS’ lu çocukların giysilerindeki giysiyi kapamaya yardımcı olan materyallerin seçiminde, 

onların bağımlılık düzeylerini azaltacak kapamaların tercih edilmesi gerektiği belirlenmiştir. 

 DS’ lu çocuklar için üst bedende en çok tişört- kazağın, alt bedende ise lastikli pantolonun 

daha işlevsel ve DS’ lu çocukların hareket sınırlılıklarına uygun olduğu tespit edilmiştir.  

 DS’ lu çocuk sahibi ailelerin çocuklarına giysi seçerken işlevsel özelliklere sahip, hareket 

sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış giysilere ihtiyaç duydukları edinilen 

sonuçlar arasındadır. 
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SUMMARY 

Because of their general characteristics and deficiencies in the structure of muscle, Children 

with Down syndrome place in the disabled persons who need special clothing.  

In recent years, considering the number of children with DS in our country is not small 

among consumers who need special clothes. These clothes are not only easy to use but also increase 

their independence level by satisfying their psychological needs. In addition to these, they are crucial 

because of their positive effect to their environment.  

This research has planned and conducted to identify children’s with DS clothing problems 

caused by their clothes and their clothing preferences.  

Research data which had been collected from children’s with DS families thorough surveys 

has been analyzed and its results have been presented.  

According to research findings, children with DS live problems about clothing form and 

model property during dressing and undressing. 

Children with DS experience difficulties when they distinguish reverse-straight and back-

front of clothes. 

In order to choose materials which helps to hide clothes of children’s with DS clothes, 

closing that decrease their dependence level should be chosen. 

It was identified that T-shirt-sweater for upper body, rubber pants for lower body is more 

functional for children’s with DS movement. 

One of the outcomes of the research shows that families who have children with DS need 

clothes which are designed suitable for their physical properties and limited movement, have 

functional properties. 
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1.GİRİŞ 

Ülkemizde ortalama yılda 2500- 3000 down sendromlu bebek dünyaya 

gelmektedir. Bu ise, günde ortalama 8 DS’lu bebek doğuyor demektir (İnal, 2010:1). 

Bu bilgiler göz önüne alındığında, onların fiziksel özelliklerine uygun, özel giysilere 

gereksinimi olan tüketicilerin azımsanmayacak boyutta olduğu söylenebilir. Böyle 

giysiler DS’ lu çocuklara kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra onların psikolojik 

ihtiyaçlarını karşılayarak bağımsızlık düzeylerini arttıracağı gibi çevrelerini de 

olumlu bir şekilde etkileyeceğinden büyük önem taşımaktadır.    

Engelli çocuklarda özbakım becerileri; çocukların ileriki yaşamlarında 

başkalarına bağımlı olmadan kendi kendilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme 

becerileridir  (Ar, 2005, s.2). 

 Giyinme, tuvalet eğitimi ve yemek yeme eğitimi temel özbakım becerileridir 

(Varol, 2003, s.7).  

Özbakım becerilerinde giyinme becerisi engelli çocuklar için en zorudur ve 

daha sonra kazanılır. Palto, kazak, tişört, pantolon, çorap, eldiven, ayakkabı giyinme 

becerileri arasındadır. Düğme açma- kapama, çıt çıt takma, fermuar- açma çekme, 

düğüm ve fiyonk yapma giyinme becerilerini tamamlayıcı niteliktedir. Giysinin 

önünü arkasını ayırma, temiz- kirli giysiyi ayırma, tersini düzünü ayırma, mevsime 

göre giyinme gibi beceriler giyinme- soyunma becerisinden sonra çocuğa öğretilir 

(Varol, 2003, s.101). 

DS’ lu çocukların eklemleri ve kasları gevşektir. Yapılan çalışmalarda DS’lu 

çocuklarda görülen kas gevşekliği probleminin, bu çocukların öz bakım becerilerini 

kazanmalarını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (Blogcu, 2010:1). 

 DS’ lu çocukların giyinmede karşılaştıkları problemleri belirlemek, onlara 

kullanım kolaylığı sağlayabilecek giysilerin olması problemlerini hafifletebilecektir. 

  Ergonomik özellikte tasarımların yapılması sadece giyinmedeki problemlerini 

karşılamakla kalmayıp Türk Hazır Giyim Sektörünün değişen dünya rekabet 

şartlarında farkındalık uyandırması açısından da bir aşama olarak kabul 

edilebilecektir. Çünkü engellilik grupları için üretilen kıyafetlerin yetersiz olduğu 

görülmektedir. 

Bütün bu ayrıntılar ve özellikler dikkate alınarak bu çalışmada; Down 

Sendrom’lu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme problemlerini belirlemek 

http://gunesrengi.blogcu.com/down-sendromu-down-sendromu-nedir-tedavisi-varmidir/6812171
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amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmada, DS’ lu çocukların giyinme 

problemleri ile ilgili olarak, DS’ lu çocukların ailelerinin görüşlerini öğrenerek, bu 

çocukların giyinme problemleri ve giysi tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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BÖLÜM I 

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN GİYİM PROBLEMLERİ 

1.1. DOWN SENDROMU KAVRAMI 

Down Sendromu; vücuttaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 

47 kromozoma sahip olmasıdır. Halk arasında daha çok mongol (mongoloid) olarak 

bilinirken, son zamanlarda “Down Sendromu” terimi genel kullanımda yaygınlık 

kazanmıştır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik kökenli doğumsal bir 

kromozom bozukluğu olarak bilinir. Dünyanın her yerinde ve tüm insan ırklarında 

Down Sendromu mevcuttur ve zamanla ortaya çıkan bir durum değildir. Down 

Sendromlu insanların, insanoğlunun oluşumundan beri var olduğu düşünülmektedir 

(Dost Yaşam, 2002).  

Down sendromu insanlarda en sık görülen kromozom anomalisi türü olup her 

ırktan, yaştan ve ekonomik seviyeden insanı etkilemektedir (Yiğiter ve Kavak, 2006: 

178).  

19.yüzyılda İngiliz Doktor John Langdon Down, DS’ lu insanlar için ayrıntılı bir 

tanımlama yayınlamıştır. Bu akademik çalışma 1866 yılında basılmıştır. Down bu 

çalışma ile bu sendromun babası olarak tanınmış ve onun adı ile anılmıştır. Down' 

dan önce de bazı bilim adamları bu sendromun karakteristikleri hakkında çalışmalar 

yaptılarsa da ilk kez Down bu sendromun kesin tanılarını ve farklılıklarını ortaya 

koyan kişi olmuştur (Gen Bilim, 2010). 

            1.1.1. Down Sendromu Tipleri 

Down sendromunda 3 tip görülmektedir. Fakat bu üç tipin görünüşlerinin 

birbirlerine benzerken aralarındaki bireysel farklılıklar fazladır. Bu durum onlar için 

yapılacak araştırmaları da güçleştirmektedir. Halen DS’ da alt gruplar olarak kabul 

edilen, trizomi 21, mozaik tip ve translokasyon olan çocukların fiziksel özelliklerinin 

farklı olduğunu gösteren herhangi bir araştırma yoktur (Turan,2002: 38). 

Trisomy 21; Down sendromluların % 95 i bu grupta yer almaktadır. 21 

numaralı kromozom çift olması gerekirken üç tanedir. Bundan dolayı 46 kromozom 

olması gerekirken 47 kromozom olmaktadır. Bölünme sırasında meydana gelen 

ayrılmama durumuyla ortaya çıkan fazla 21. kromozomun sebep olduğu Down 

sendromu tipidir. (Aktaran: Adan, 2009: 11). 
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Mosaicisim (Mozaik Tip); Hücrelerdeki kromozom sayılarında farklılıklar 

görülmektedir. Bazı hücrelerde 46, bazılarında 47, bazılarında ise 48 kromozom 

bulunmaktadır. Hastalık, mozaizmin yoğunluğuna göre farklı seyredebilir. Trizomi 

21 oranı ne kadar çok ise, çocuk mozaik down sendromu özelliklerini o kadar çok 

gösterir. Down sendromluların %1-2’si bu gruptadır ( Ndss, 2010). 

Translocation; Translokasyona bağlı (yer değiştirmeye bağlı) Down 

sendromunun %60'ı döllenme sırasında oluşur, kalan kısmı aileden kalıtım yoluyla 

gelmektedir. 21. kromozom hücrede 14. kromozoma eklenmiş şekilde bulunur. 

Bebek, kromozom sayısı 46 olmasına rağmen,21. kromozomun 3. kopyasını 

taşımaktadır. Translocation türü kalıtımsal yolla oluşabilen tek Down Sendromu 

türüdür ve sonraki hamileliklerde tekrar etme olasılığı yüksektir. Down 

sendromluların %3,5’ i bu gruptadır (Verimli, 2010:1). 

 

1.1.2. Down Sendromlu Çocukların Genel Özellikleri 

Bazı çocukların sarı saçlı, bazılarının mavi gözlü olması gibi Down Sendromu 

da genetik farklılıktır. Down Sendromu yüzde tipik benzerliğe, zekâ geriliğine ve 

erken yaşta ölüme neden olur (Silivri RAM, 2010: 4). 

Bu çocukların beden ve görünümleri birbirine benzemektedir. Bu nedenle 

genellikle doğumdan sonraki birkaç gün içinde fark edilirler. Down Sendromlu 

çocukların taklit etme yeteneği dikkat çeker. Mutlu, eğlenceli, sevgi dolu, dışa dönük 

ve oldukça sosyaldirler. Çoklu zekâ kuramına göre değerlendirildiğinde sosyal 

zekâları diğer zekâ türlerinden daha yüksektir. Arkadaşlık ilişkilerini çok çabuk 

geliştirirler. Yeni tanıştığı insanlarla çabuk kaynaşır ve girdiği yeni ortama kolayca 

ısınırlar. Kimisi kolay öfkelenip saldırgan davranışlarda bulunabilir. Müzikten, 

eğlenceden ve oyun oynamaktan büyük keyif alırlar. Bazı çocuklar okula veya eğitim 

merkezine isteyerek gider ve yapılan etkinliklere katılmayı sever. Akademik beceri 

gerektiren durumlarda güçlük yaşarlar. Birçoğu düztabanlıdır. Vücutları esnek ve 

kasları zayıftır (Özbey, 2007). 

Down Sendromun da en sık karşılaşılan fiziksel özellikler şunlardır: 

 Düz ve basık bir yüz yapısı, küçük burun, 

 Burun kökünün basık olması, 

 Gözün iç kenarlarında tipik görünüşlü deri kıvrımları, 

http://www.ozelverimli.com.tr/sendromlar/down.html
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 Anormal yapılı ve düşük yerleşimli kulak kepçeleri, 

 El ayasını ortadan ikiye bölen tek bir çizgi (Simian çizgisi), 

 Kaslarda gerginliğin az olması, 

 Eklemlerin normalden fazla miktarda açılabilmesi, 

 El küçük parmağında ortadaki kemiğin olmaması, 

 Ayak başparmağı ve ikinci parmak arasında ayrıklık, 

 Dilin ağza oranla çok büyük olması (Aktaran: Kulaksızoğlu, 2003:118). 

Resim: 1: Down Sendromlu Çocukların Tipik Özellikleri 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Elsevier, 2010. 

1.2. Down Sendromunun Ülkelere Göre Dağılımı 

Down Sendromuna neden olan belirleyici faktörler konusunda, annenin yaşı, 

radyasyon, troit, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi çeşitli tezler ortaya atılmış olsa 

da bunların içinde kesinlik kazanmış olanı yoktur (Dost Yaşam, 2002). 

Çeşitli nedenlerle oluşabildiği kabul edilen down sendromunun, bir ülke veya 

bölgenin nüfus içindeki yayılma oranları değerlendirilmiştir. Her yıl doğan 800 

bebekten 1’i DS’lu olarak dünyaya gelmektedir. Aşağıdaki tabloda Down 
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sendromluların, çeşitli ülkelere ve bölgelere göre toplam nüfus içindeki dağılımları 

gösterilmiştir (WD,2010).  

Tablo-1 Ülkelere Ve Bölgelere Göre Toplam Nüfus İçindeki Down Sendromu 

Sayısı 

Ülke/ Bölge Down Sendromu Toplam Nüfus 

Kuzey Amerikadaki Down Sendromu Sayısı 

ABD 367,069 293,655,405 

Kanada 40,634 32,507,874 

Avrupada Down Sendromu Sayısı 

Avusturya 10,218 8,174,762 

Belçika 12,935 10,348,276 

Danimarka 6,766 5,413,392 

Fransa 75,530 60,424,213 

Yunanistan 13,309 10,647,529 

Almanya 103,030 82,424,609 

Macaristan 12,540 10,032,375 

İtalya 72,571 58,057,477 

İspanya 50,350 40,280,780 

İsviçre 9,313 7,450,867 

Balkanlarda Down Sendromu Sayısı 

Arnavutluk 4,431 3,544,808 

Bosna Hersek 509 407,608 

Hırvatistan 5,621 4,496,869 

Makedonya 2,550 2,040,085 

Sırbistan Ve Karadağ 13,532 10,825,900 

Asyada Down Sendromu Sayısı 

Bangladeş 176,675 141,340,476 

Bhutan 2,731 2,185,569 

Çin 1,623,559 1,298,847,624 

Hong Kong  8,568 6,855,125 

Hindistan 1,331,338 1,065,070,607 

Japonya 159,166 127,333,002 

Malezya 29,403 23,522,482 

Filipinler 107,802 86,241,697 

Pakistan 198,995 159,196,336 
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Kaynak: WD, 2010. 

 

Tayland 81,081 64,865,523 

Doğu Avrupada Down Sendromu Sayısı 

Azerbaycan 9,835 7,868,385 

Bulgaristan 9,397 7,517,973 

Estonya 1,677 1,341,664 

Romanya 27,944 22,355,551 

Slovakya 6,779 5,423,567 

Rusya 179,967 143,974,059 

Özbekistan 33,013 26,410,416 

Kazakistan 18,929 15,143,704 

Ukrayna 59,665 47,732,079 

Orta Doğuda Down Sendromu Sayısı 

Afganistan 35,642 28,513,677 

Mısır 95,146 76,117,421 

İran 84,379 67,503,205 

Irak 31,718 5,611,202 

Suudi Arabistan 32,244 25,795,938 

Suriye 22,521 18,016,874 

Türkiye 86,117 72,561,312 

Birleşik Arap Emirlikleri 3,154 2,523,915 

Güney Amerikada Down Sendromu Sayısı 
Brezilya 230,126 184,101,109 

Şili 19,779 15,823,957 

Kolombiya 52,888 42,310,775 

Meksika 131,199 104,959,594 

Venezuela 31,271 25,017,387 

Afrikada Down Sendromu Sayısı 

Angola 13,723 10,978,552 

Etiyopya 89,170 71,336,571 

Kenya 41,227 32,982,109 

Nijerya 22,187 12,5750,356 

Somali 10,380 8,304,601 

Sudan 48,935 39,148,162 

Tanzanya 45,088 36,070,799 
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1.3. Down Sendromlu Çocuklarda Gelişimsel Özellikler 

İnsan gelişimi büyüme ve yetenekler edinme şeklinde kendini gösteren bir 

süreçtir. Kişinin sahip olduğu genlerden sosyal çevresine kadar birçok etken büyüme 

sürecinde etkin rol oynar. Bu etkenlerden en önemlileri biyolojik, psikolojik, kültürel 

ve çevresel etkenlerdir. Bu kadar çok değişken söz konusu olduğundan gelişim tek 

tip değildir, kişiye özgüdür. Gelişim, öngörülebilen bir zaman dilimi içersinde sona 

erecek bir süreç değil, olumlu ve olumsuz faktörlerden etkilenerek değişen bir 

süreçtir (Akt: Sağol 1998). 

DS’ lu çocuklar, sağlıklı bir büyüme ve gelişme gösteren yaşıtları kadar 

olmasada, belli bir gelişme potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle her çocuğun gelişim 

özelliklerine uygun, olabildiğince erken dönemde eğitim programları hazırlanmalıdır. 

Çabuk öğrenmeleri, sosyal olmaları, alıcı dillerinin oldukça gelişmiş olması, 

özellikle ilk üç ayda büyüme alanlarında sağlıklı çocuklara göre çok az bir gerilik 

göstermeleri, görsel ayrımlaştırmayı başarabilmeleri, yönlendirmeye açık olmaları 

gibi özellikler bu çocukların eğitiminde faydalanılacak noktalardan birkaçıdır. 

(Yukay,2003) 

Down Sendromlu çocukların eğitiminde yer alacak uzmanlar; Özel Eğitimci 

(Zihin Engelliler Öğretmeni), büyük ve küçük kas gelişimi için Fizyoterapist, 

konuşma eğitimi için ise Konuşma Terapistidir. Bunların yanı sıra herhangi bir sağlık 

sorunuyla karşılaşıldığında çocuğun özelliklerini çok iyi bilen ve gerektiğinde diğer 

meslektaşlarıyla bağlantıya geçebilecek hekime ihtiyaç vardır. Tüm bu uzmanlar 

çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi için çok önemli konumdadır ve aileler sürekli 

bu kişilerle bağlantı halinde olmalıdır. (Günayer Şenel,1995). 

DS’ lu çocuklar çeşitli alanlarda gerilik göstermektedir. Bu gerilik yaşamın 

erken döneminde çok belirgin olmamaktadır. Ancak çocuğun büyümesiyle belirgin 

hale gelmekte ve zamanla yaşıtları ile arsındaki fark daha da açılmaktadır. 

(‘’Sanal’’, 2010:1). 

1.3.1. Motor Gelişim İle İlgili Özellikleri 

Down Sendrom’lu çocuk; oturma, yürüme, konuşma gibi gelişim aşamalarına 

daha geç ulaşır. Bu da çocuğun gelişimini yavaşlatır. Motor gelişim diğer bütün 

gelişim alanlarını etkiler. Bu yüzden üzerinde önemle durulması gerekir.(Şen, 2008: 

17) 
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DS’lu çocuklarda motor gelişimi etkileyen iki önemli belirti vardır; 

-  Düşük kas tonusu (kasların istirahat gerilimleri düşüktür, yumuşak 

hissedilir)  

-  Eklem bağlarındaki gevşeklik (hipermobilite, eklem hareketi normal 

sınırının ötesine geçer).  

Bu iki özellik genetik olarak belirlenmiştir ve Down Sendromlu 

çocuklarda farklı derecelerde bulunur. Bu durum eklemlerin çevresindeki kaslarda 

yetersiz kasılmaya neden olur ve bir güçsüzlük tablosu ortaya çıkar. Yerçekimine 

karşı hareketleri başlatma ve sürdürme zorluğu vardır. Daha az deney yaparlar ve 

oturma, emekleme, yürüme gibi gelişim basamaklarına daha geç ulaşırlar. 

(Deringöl,2010). 

Tablo-2 Normal Gelişen Çocuklarla Down Sendromlu Çocukların Gelişim 

Farklılıkları  

Kaba Motor Normal Gelişim Down Sendromu 

Baş Kontrolü 1-4 ay 3-9 ay 

Dönme 2-10 ay 4-12 ay 

Oturma 5-9 ay 6-16 ay 

Ayağa Kalkma 7-12 ay 8-26 ay 

Ayakta Durma 9-16 ay 12-38 ay 

Yürüme 9-17 ay 13-48 ay 

Kaynak: Cunningham ve diğerleri, 1982:312. 

1.3.2. Zihinsel Özellikleri 

 DS’ lu çocukların nörolojik sistemlerindeki yetersizliğin zihinsel süreci 

etkilemesi sonucu, çocuğun hareketleri, çevresini algılaması, çevresinde bulunan 

insanlarla iletişimi, öğrenmesi, ses çıkarması, koordinasyonu, konuşması gibi pek 

çok gelişimsel süreç olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Down Sendromlu 

çocukların zihinsel gelişimi, genelde 2- 7 yaşındakilerin gelişim düzeyindedir. 

Ancak, erken başlanan sürekli eğitim, bu yaş sınırını daha üst basamaklara 

taşıyabilmektedir. Bu çocukların dikkat süreleri kısa, bellekleri zayıftır. Soyut 

kavranılan öğrenmede çok zorluk çekebilirler. Yürüdükten bir-iki yıl kadar sonra 

konuşurlar. İlk sözcükleri 3 yaş civarında kullanmaya, cümle kurmaya 6 yaş 
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civarında başlarlar. Alıcı dil gelişimleri (kendisine söylenenleri anlama), ifade edici 

dil gelişim düzeyinden (bağımsız konuşabilme) daha yüksektir. Sosyal gelişimleri, 

zihinsel gelişimlerinden genellikle iki-üç yıl öndedir.Bu nedenle çoğu kez 

olduklarından zeki görünebilirler. Çevreleri ile uyumlu ilişkiler kurabilirler. 

Problemlerine özgü karakteristik özellikler gösterirler.(‘’Sanal’’, 2007). 

 DS’ lu çocukların çoğunda az veya orta dereceli zeka geriliği mevcuttur. 

Cunningham erken eğitim almış DS çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada DS 

çocukların %15’inin IQ’ sunun 75 üstü olduğunu tespit etmiştir (Sağol, 1998). 

1.3.3. Dil Gelişimi İle İlgili Özellikleri 

Down sendromu tanısının doğumla birlikte konması, dil gelişiminin erken 

dönemden itibaren izlenebilmesini sağlamaktadır. Bakma, gülme, dokunma, 

gösterme, verme ve iletişimsel rutinleri içeren dil öncesi iletişim becerileri 

incelediğinde, DS’ lu çocuklarda erken iletişim amaçlarının ortaya çıkışının, normal 

gelişime benzer bir sırayı izlediği bulunmuştur (Franco ve Wishart,1995:172). 

 DS’ lu çocuklar kendilerine özgü bir dil gelişimi göstermektedirler. Alıcı dil 

ile ifade edici dil gelişimi arasında önemli farklılıklar görülmektedir. Çoğu, pek çok 

sözcük ve komutu anlayabilmesine rağmen pek azı isteklerini uygun cümlelerle 

anlatabilmekte ya da resimde gördüklerini sözel olarak ifade edebilmektedir.(Şen, 

2008: 19). 

1.3.4. Sosyal Gelişim ve Davranış İle İlgili Özellikleri 

Down Sendromlu kişilerin sosyal gelişimleri zihinsel becerilerinden daha 

ilerdedir. Sosyal Zeka düzeyi (SQ Social Quotient) genellikle zeka düzeyinden (IQ 

Intelligence Quotient) daha yüksektir. Erken ve orta çocukluk döneminde sosyal zeka 

düzeyi ve zeka düzeyi arasında üç yıl kadar fark vardır. Bu özellikleri, öz bakım 

becerilerinin, zihinsel yetenek ve dil bölümlerine oranla daha kolay öğrenilmesini 

sağlamaktadır (Sağol 1998: 24). 

1.4. Down Sendromlu Çocukların Özbakım Becerileri 

Özbakım; Bireyin yaşamını, sağlığını ve iyilik halini sürdürebilmek için 

kendi adına başlattığı, gayret gösterdiği, yerine getirdiği bir dizi aktivitedir. 

(Haughey, Dittmar 1989: 17). 
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Engelli bireylerin toplumsal yaşamla ve çevreyle bütünleşmelerinin bir yolu 

olarak kabul edilen öz bakım becerileri, kişisel sağlık ve temel bakım gereklerini 

sürdürmek için gereklidir. Bu becerilerin kazanılması çocukların ailelerinden 

bağımsızlıklarının artmasına ve diğer bakımlarını sağlayanların zaman ve psikolojik 

boyutta yüklerinin hafiflemesine katkıda bulunur (Ryndak, 1996: 53). 

  Normal çocuğun yaşamında erken yaşta başlayan öz bakım becerileri, 

yetersizliği olan çocuklarda daha geç başlayıp, yavaş gelişim gösterse de, çocukların 

bağımsızlığı açısından aynı öneme sahiptir. Tuvalet eğitimi, yemek yeme ve giyinme 

becerilerini kapsayan en temel özbakım becerilerini, el-yüz yıkama, diş fırçalama, 

saç bakımı, banyo yapma becerileri izler. Birbirine uyan giysileri seçme, havaya 

uygun giyinme, giysi bakımı, sağlıklı yemek yeme alışkanlıkları, cinsel farklılıkların 

farkına varma ileri düzeydeki öz bakım becerileridir( Varol, 2004:  3). 

Özbakım becerileri çocuğun öğrenmesi gereken en önemli davranışlar 

arasındadır. Yemek yeme, tuvalet, banyo yapma, giyinme gibi her gün uygulanan ve 

otomatik olarak yapılan bu beceriler, nasıl yapıldığı hatırlanmaksızın öğrenilen 

becerilerdir. Bir çocuğun çatalla yemek yemenin zorluğunu başarması veya bluzunu 

düğmelemesi kendine güveninde ve bağımsızlığa doğru dev adımlarına büyük bir 

destektir (Baker,1995: 51). 

Özbakım becerilerinin kazandırılabilmesi için çocuğun önceden 

gerçekleştirmesi gereken bir takım becerileri söz konusudur. Bunlar arasında küçük 

kas hareketleri, taklit etme, uzanma, yakalama, tutma, göz ve el eşgüdümü gibi 

beceriler sayılabilir. Ayrıca, konuşma öncesi becerilerden bazıları, görsel dikkat, 

hareketleri taklit etme, basit emirleri anlama gibi bilişsel becerilerde çocuk 

uzmanlaşmamışsa, öğreticinin kullanacağı öğretme teknikleri ve dikkati, bu 

becerileri kazanmış çocuklara uyguladığından farklı olacaktır ( Özyürek,1986:150). 

1.5. Down Sendromlu Çocuklara Giyinme Becerilerinin Kazandırılması 

Giyinme temel öz-bakım becerilerindendir ve giyinme becerileri tüm 

çocuklar için soyunma ile ilgili becerilerden daha zordur. Bu nedenle çocuğa 

öncelikle soyunma becerileri daha sonra giyinme becerileri kazandırılır. Düğme 

açma kapama, çıtçıt, fermuar açma kapama, düğüm ve fiyonk yapma el-göz 

eşgüdümü ve parmakla ilgili becerilerde tam bir gelişme gerektirir. Giysinin ön ve 

arkasını ayırma, temiz ve kirli giysiyi ayırma, aynada görüntüsünü düzeltme, 
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mevsime uygun giyinme gibi beceriler temel giyinme-soyunma becerileri 

kazanıldıktan sonra öğretilirler. Çocuk temel giyinme becerilerini kazanmışsa, 

öndeki düğmeleri iliklemekten farklı olarak yan ve arkadaki düğmeleri iliklemek gibi 

farklı beceriler kazandırmaya çalışılarak, beceriler genişletilmelidir. Engelli 

çocukların günlük giyinme becerilerini gerçekleştirmede el fonksiyonlarının önemli 

yeri vardır ( Varol, 2004:  59). 

Fotoğraf- 1 Down Sendromlu Bir Çocuk Düğme İliklerken Aşama-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi 

Fotoğraf- 2 Down Sendromlu Bir Çocuk Düğme İliklerken Aşama-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi 

Giyinme becerileri; iç çamaşırı, kazak, pantolon, etek, çorap, ayakkabı, mont, 

eldiven, şapka giyme ve çıkarma becerilerini içerir. Bu becerilerin yanı sıra; düğme 

ilikleme ve çözme, çıtçıt açma ve kapama, fermuar açma ve kapama, kemer takma, 

kaşkol bağlama, bağcık bağlama ve çözme, uygun giysi seçme, görünümü 
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değerlendirme ve gerektiğinde düzeltme gibi ek becerileri de kapsayan becerilerdir 

(Özkan,2007: 62). 

Fotoğraf- 3 Down Sendromlu Bir Çocuk Giysinin Ters Kolu Düzeltirken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi 

Giysilerin giyilmesi ve çıkarılması küçük kas gelişimiyle yakından ilgilidir. 

Gelişim aşamalarına göre giyinme becerileri Tablo 3’deki sırayı izler 

(Özyürek,1983:30). 

 Tablo- 3. Normal Çocukta Giyinme İle İlgili Becerilerin Kazanılma Sırası 

Yaş                                                             Beceri Kapsamı 

0–4 Ay Giysilerini çekiştirir 

4–8 Ay Giysilerin giydirilmesinde işbirliği yapar 

8–12 Ay 
 

 

Ayakkabı veya çoraplarını çıkarır 

Giysilerin giydirilmesinde yardımcı olur 

Başlığını çıkarmaktan zevk alır 

12–22 Ay Çoraplarını, ayakkabılarını ve eldivenlerini çıkarır 

Fermuarını açar 

22–24 Ay Elbise veya paltoyu çıkarır  

24–36 Ay Elbise veya paltoyu giyer 

Ayakkabılarını giyer ve çıkarır 

Pantolonunu giyer 

Düğmelerini açar 

3–6 Yıl Elbise veya paltolarını düğmeler 

Elbiselerini giyer ve çıkarır 

Elbiselerin önlerini ve arkasından ayırır 

6–9 Yıl Ayakkabılarını bağlar 

12–15 Yıl Bağımsız olarak giyinebilir 

Kaynak: Özyürek, 1983: 30. 
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Giyinme becerisi kazandırma öğretimine başlamadan önce; çocuğun evde ve 

diğer ortamlarda hangi giyinme becerilerine gereksinimi olduğunu saptamak 

amacıyla ebeveynleri ile görüşülmelidir. Eğer beceri önceliklerinde ebeveyn ve 

öğretmen arasında tutarlılık varsa, kolaydan zora doğru bir sıra izlenmelidir ( Varol, 

2004: 59). 

Gelişimsel yetersizlik gösteren çocukların kendi yaşam sorumluluğunu alma, 

kendine güvenme gibi duygularını geliştirmek amacıyla, giyinme becerilerine ek 

olarak, tercih yapma, havaya ve ortama uygun giysi seçme, ayna kullanma, modayı 

takip etme, görünüşünü düzeltme gibi zenginleştirilmiş becerilerin öğretimi de 

önemli olmaktadır (Farlow ve Snell, 2000:342). 

Giyinme becerilerinin öğretiminin yanı sıra engelli bireylerin giysilerinin 

seçiminde, giysinin bedene bireysel uygunluğu ve fonksiyon gereklerini yerine 

getirebilmek için, materyal seçiminden başlayarak üretime kadar bazı araştırmalar 

gereklidir. Hangi faktörlerin giysi üzerinde etkili olduğu, hangi etkileşim ilişkilerinin 

mevcut olduğu, tüketicilerin materyal, tasarım ve işçilikten ne gibi talepleri olduğu 

araştırılması gerekmektedir (Shaarschmidt, 2005: 73). 

Şekil 5. Giysi Üzerindeki Etken Faktörler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: Shaarschmidt, 2005:73. 

Giyinme becerilerinin öğretiminde kullanılan araç gereçler de giyinmeyi 

kolaylaştırması bakımından önem taşımaktadır (Vuran, 1989).Öğretim için giysileri 

seçerken mümkün olduğunca çocukların kendilerine ait giysiler seçilmeli ancak, 

gerekiyorsa bu giysilerde bazı uyarlamalar yapılmalıdır (Farlow ve Snell, 2000).  
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Öğretim yapılırken önce büyük beden giysilerle ve lastikli pantolon, 

düğmesiz kazak, bağcıksız ayakkabı gibi ek beceriler gerektirmeyen giysilerle 

çalışılmalı, daha sonra uygun beden ve ek beceri gerektiren giysilere geçilmelidir 

(Azrin ve diğerleri, 1976: 31).  

Fotoğraf- 4 Down Sendromlu Bir Çocuk Kemerli Kumaş Pantolon Giyerken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi 

Öğretim sırasında, giysilerdeki fermuarların kolay çekilebilmesi için ucuna 

halka ve bağ takılması, büyükten başlayarak farklı büyüklükteki düğmelerin, 

fermuarların, çıt çıtların kullanılması, topuksuz çorapların ve yumuşak kumaşlı 

giysilerin seçilmesi önerilmektedir (Vuran, 1989: 59).  

Özel olarak geliştirilmiş düğme, çıt-çıt, fermuar ve bağcık panoları veya yine 

özel olarak bu becerilerin öğretimi için geliştirilmiş oyuncak bebeklerin kullanımı, 

öğretim için yararlı gibi görünebilir fakat özellikle yetersizlik gösteren bireyler 

düşünüldüğünde, bu araç gereçler kullanılarak öğretilen becerilerin genellenmesinde 

sorunlar yaşanabilmektedir. Bireylerin kendileri üzerindeki giysiler ile başkalarının 

üzerindeki giysilerde bulunan düğmeleri iliklemesi, fermuarı çekmesi ve bağcığı 

bağlaması aynı şekilde gerçekleşmez (Snell, 1983). Bu nedenle, öğretimin gerçek 

giysiler kullanılarak gerçekleştirilmesi ve genelleme çalışmaları yapılması 

gerekmektedir. Genellemeyi sağlamak için farklı ortamlarda, farklı zamanlarda ve 

farklı giysiler kullanılarak çalışmaların yapılması önerilebilir (Farlow ve Snell, 

2000).  
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Örneğin, kazak giyme becerisinin öğretiminde genellemeyi arttırmak için 

çocuğun günlük yaşamda karşılaşabileceği, bisiklet yakalı kazak, gömlek yakalı 

kazak, (V) yakalı kazak, boğazlı kazak, süveter gibi farklı biçimdeki kazaklarla 

çalışılmalıdır (Özkan,2007: 63). 

Ayrıca engellilerin vücut ve hareket yetersizlikleri göz önüne alınmadan, 

standart bedenlerde üretilip sunulan mevcut giysiler, özürlü kişilerin giyinme 

sırasında zorlanmasına ve ikinci bir kişiye bağımlı olmalarına neden olmaktadır. 

Genellikle, daha az bağımlı giyebilecekleri veya daha az zorlanacakları, lastikli ve 

bol giysileri tercih etmek zorunda kalan özürlü bireyler, psikolojik yönden de 

etkilenmektedirler. Vücut özelliklerine uygun giysileri standart sunumlar arasında 

bulamayan kişiler, özel üretim yaptırmak zorunda kalmaktadırlar. Kişiye özel 

hazırlanan bu giysilerin maliyetleri yüksek olduğu için, herkes tarafından tercih 

edilememektedirler. Günümüzde birçok ürün tüketici talepleri doğrultusunda 

üretilmektedir. Fonksiyonel giysilere talep gün geçtikçe artmaktadır. Fonksiyon 

kriterlerini, giysinin kullanım çeşitliliği ve kolaylığı, nem çekme yeteneği, rüzgâr ve 

hava koşullarına dayanıklılık, ter haslığı gibi özellikler oluşturmaktadır. Fakat engelli 

kişilerin gereksinimi olan fonksiyonel giysilere yeterince ilgi gösterilmemektedir. 

Her sağlıklı insan kadar, kendini koruma ve kendi yaşamları hakkında seçim yapma 

hakkına sahip olan engelli kişilerin inancı ve toplumların bu konuda acıma 

duygularından sıyrılıp daha bilinçlenmeleri sayesinde, son zamanlarda engellilere 

ürün tasarımı daha çok dikkat ve ilgi kazanmaktadır (Schloss ve diğerleri,1994). 

Engelli çocukların giyinme becerilerini kazanması sadece bağımsızlığı 

kazanmak için önemli değil, ayrıca fiziksel çekiciliklerine yardım etmesi açısından 

da önemlidir. Uygun giyinme becerileri çocukların yetersizliklerini kabullenmelerini 

kolaylaştırır (Lerner, 2003:  180). 

1. 6.  Problem Cümlesi  

DS’ lu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme problemlerini ve giysi 

tercihlerini belirlemektir.  

1. 7. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırma; DS’ lu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme 

problemlerini ve giysi tercihlerini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Araştırmada DS’ lu çocukların giyinme problemleri ile ilgili olarak DS’ lu çocukların 
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ailelerinin görüşlerini öğrenerek, bu çocukların giyinme problemleri ve giysi 

tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

 Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap 

aranmıştır. 

1. DS’ lu çocukların genel özellikleri nelerdir? 

2. DS’ lu çocuklar giyinme sürecinde ne tür giyinme güçlükleriyle 

karşılaşmaktadırlar?       

3. DS’ lu çocukların ailelerinin giysilerden beklentileri nelerdir? 

1. 8. Araştırmanın Önemi 

DS’ lu çocukların eklemleri ve kasları gevşektir. Yapılan çalışmalarda DS’ lu 

çocuklarda görülen kas gevşekliği probleminin, bu çocukların öz bakım becerilerini 

kazanmalarını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (‘’Sanal’’, 2010). 

Son yıllarda ülkemizdeki DS’lu çocuk sayısı göz önünde bulundurulduğunda, 

onların motor gelişim özelliklerine uygun, özel giysilere gereksinimi olan 

tüketicilerolarak azımsanmayacak sayıda olduğu söylenebilir. Bu giysiler DS’ lu 

çocuklara kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra onların psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılayarak bağımsızlık düzeylerini arttıracağı gibi çevrelerini de olumlu bir şekilde 

etkileyeceğinden büyük önem taşımaktadır.    

Özbakım becerileri içinde giyinme becerisi engelli çocuklar için en zorudur 

ve zamanla kazanılır. Palto, kazak, tişört, pantolon, çorap, eldiven, ayakkabı gibi 

giysi çeşitlerinin giyilebilmesi giyinme becerileri arasındadır. Düğme açma- kapama, 

çıt çıt takma, fermuar- açma çekme, düğüm ve fiyonk yapma giyinme becerilerini 

tamamlayıcı niteliktedir. Giysinin önünü arkasını ayırma, temiz- kirli giysiyi ayırma, 

tersini düzünü ayırma, mevsime göre giyinme gibi beceriler giyinme- soyunma 

becerisinden sonra çocuğa öğretilir (Varol, 2003: 101). 

DS’ lu çocukların giyinmelerinde karşılaştıkları problemler ve araştırmacının 

öğretmenlik yaptığı okul bu konunun seçiminde etkili olmuştur. 

DS’ lu çocukların giyinmede karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi, onlara 

kullanım kolaylığı sağlayabilecek giysilerin olması problemlerinin hafifletilebilmesi 

açısından faydalı olacaktır. 

 



18 

 

1.9. Konu İle İlgili Araştırmalar 

Buğan Gökhan’ın, (1999) Yetişkin Zihin Engelli Kadınların Günlük Yaşam 

Becerilerini Gerçekleştirme Durumlarının Belirlemek amacı ile 38 zihinsel engelli 

kadına bağımsız olarak giyinme- soyunma, giysileri katlama, asma ve yerleştirme, 

odayı süpürme, tozunu alma, havalandırma gibi daha az karmaşık becerileri; yatağı 

düzeltme, camları silme, lavabo, banyo ve tuvaleti temizleme gibi ince kas 

hareketlerini gerektiren becerileri, kişisel bakım, çamaşır yıkama ve kurutma, 

beslenme araçlarını kullanma, yemek hazırlama, yemek masası hazırlama, bulaşık 

yıkama gibi beceri durumlarına ilişkin davranışları incelemiştir. 

Kacar Nesrin’in (2004) çalışmasının amacı, zihinsel engelli çocukların 

giyinme problemlerini belirlemek, belirlenen problemler çerçevesinde engelli 

çocukların giyinmelerini kolaylaştıracak alternatif giysi tasarımları yaparak 

problemlere çözüm önerileri getirmektir. 

Araştırma kapsamına alınan 8–15 yaş arası 104 zihinsel engelli öğrencinin 

anne-babasına çocuğunun giysi kullanımıyla ilgili sorunlarını içeren soru formu 

uygulanmıştır. İkinci aşamada ise evrenden tesadüfî yöntemle seçilen 10 öğrencinin 

antropometrik ölçüleri alınarak kullanıma uygun giysi tasarımları hazırlanmıştır.  

Minge ve Ball (1967) tarafından yaşları 8–15 arasında değişen, hastanede 

tedavi görmekte olan ve ileri derecede zihinsel yetersizlik gösteren altı kız çocuğuna 

giyinme becerilerinin öğretimiyle ilgili bir araştırma yürütmüştür. Günde iki kez, bire 

bir öğretim düzenlemesi biçiminde öğretim oturumları düzenlenmiştir. Çalışmada 

tişört, çorap ve lastikli pantolon çıkarma becerilerinin öğretimi yapılmış, sade ve 

kolayca giyilebilen giysiler seçilmiştir. Denge sorunu nedeniyle deneklerin beceriyi 

oturarak gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Çalışmada, ileri zincirleme, pekiştirme ve 

ipuçlarının silikleştirilmesini içeren bir uygulama paketinin etkililiği araştırılmıştır. 

Shaarschmidt ve Möhring (2005) çalışmalarının amacı; tekerlekli sandalye 

hastalarının giysileri üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu analiz etmek, hangi 

etkileşim ilişkilerinin mevcut olduğunu belirlemek ve bu tür tüketicilerin materyal, 

tasarım ve işçilikten ne gibi talepleri olduğunu tespit etmektir. 

Araştırmada tekerlekli sandalye kullanan kadın ve erkeklere anket formu 

uygulanarak ve kişisel görüşmeler yapılarak bireysel istek ve talepleri belirlenmiş, 

giysi üzerinde insan, kullanım özellikleri, materyal, giysi kalıbı, işçilik ve bakım 
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olmak üzere başlıca 6 faktörün etkili olduğu analiz edilmiştir. Bu faktörler göz önüne 

alınarak kadın ve erkekler için iki ayrı bahçıvan tipi pantolon tasarımı geliştirilmiştir. 

Bir firma sponsorluğunda değişik bedenlerde pantolonlar hazırlanmıştır. Araştırma 

sonucunda; müşteri taleplerini bilmek ve bu bilgileri ürün geliştirmede 

değerlendirmenin önemli olduğunu gösterdiğini, giysi fizyolojisi tutumu, taşıma 

konforu ve baskı basınç testleri sayesinde de materyalin amaca uygun olup 

olmadığının anlaşılabildiği belirlenmiştir. Tekerlekli sandalye engellileri için ürün 

geliştirmede üstün kalite ve fonksiyonelliğe ulaşabilmek için, talep ile tasarım, 

konstrüksiyon ile materyal türünün bir bütün oluşturması gerektiği öneri olarak 

sunulmuştur. 

Thoren, Marianne (1996), engelli insanların kapasiteleri, sınırlılıkları, 

problemleri, ihtiyaçları ve istekleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşarak, onların 

problemlerini anlamak ve olabildiğince çözüm getirmek amacıyla 15 yaşından 

küçük, hazır giysileri giyinme-soyunmada zorlanan 65 engelli kullanıcıyla görüşme 

yapmıştır. Sonuçlar, engelli kullanıcıların alt gruplara ayrılması gerektiğini ve 

onların gereksinimlerinin çoğunlukla zayıflıklarına bağlı olduğunu ve sadece 

giysinin uygunluğu ve fonksiyonelliğinin değil, aynı zamanda mağazalardaki satış ve 

servis hizmetlerinin de göz önüne alınması gerektiğini göstermiştir. Giysinin 

sembolik değerlerinin fonksiyonel değerleri kadar önemli olduğu, buna rağmen 

sadece bitmiş ürüne odaklanmamak aynı zamanda üretim, pazarlama ve son 

kullanımın oluşturduğu bir sistem olarak probleme bakmanın önemli olduğu 

saptanmıştır.  

Varol, Nihal(1992) tarafından 1989- 1990 öğretim yılında Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitim ve Araştırma Birimi’nde 

birebir öğretime devam eden öğrencilerle, 1990- 1991 öğretim yılında zihinsel 

engelliler eğitim ve araştırma birimi’ ne zihinsel engelli oldukları için başvuran 

öğrencilerden, renk, büyük, şekil, uzun, sayı ve kalın kavramlarında eşleme 

düzeyinde oldukları anlaşılan 11 öğrenciden 6’sı üzerinde yapılan çalışmada zihinsel 

engelli çocuklara kırmızı, sarı, büyük, daire, üçgen, uzun, bir tane, iki tane ve kalın 

kavramlarını kazandırmada açık anlatım yöntemi ile sunulan bireyselleştirilmiş 

kavram öğretim materyalinin, etkililiğinin incelendiği araştırma sonucunda elde 

edilen bulgulara göre; “açık anlatım yöntemi” ile sunulan bireyselleştirilmiş “kavram 
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öğretim materyalinin, çocuklara her bir kavramın öğretiminde etkili olduğu 

bulunmuştur. 

Vuran, Sezgin, (1989) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel 

Engelliler Eğitim ve Araştırma Birimi’nde hazırladığı yüksek lisans tezinde, 

bağımsız olarak giyinme becerilerini gerçekleştiremeyen zihinsel engelli çocukları, 5 

kişilik iki grup ve bire-bir öğretime devam eden 5 öğrenci olmak üzere toplam 15 

çocuğa uygulamıştır. ‘Giyinme Becerileri Öğretim Materyali’ ile yapılan öğretimin, 

bağımsız olarak pantolon, (V) yakalı kazak ve çorap giyme becerilerinin 

kazanılmasında etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Çocukların 

yapabildiklerine dayalı olarak hazırlanan öğretim materyali ile yapılan öğretim, 

zihinsel engelli çocukların özbakım becerilerini kazandırabilmekte, diğer deyişle 

çocuklar öğretildiğinde özbakım becerilerini öğrenebilmektedirler. Ancak öğretim 

süresinde çocuğun geçtiği basamakların sürekli değerlendirilmesi ve 

yapabildiklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca pekiştireçlerin, kontrol etme 

süreçlerinin belirlenmesi, öğretim materyaline yerleştirilmesi ve uygulanması, 

becerilerin öğretiminde başarıyı arttırabileceği belirtilmiştir. 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde, Araştırmanın Modeli, Evren ve Örneklem,  

Sayıltılar, Kapsam ve Sınırlılıklar, Veri Toplama Tekniği ile Verilerin Analiz 

Tekniğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, DS’ lu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme 

problemleri ve giysi tercihlerini belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de yaşayan DS’ lu çocuklar oluşturmaktadır. 

Evreni temsilen, Ankara ve Karaman’da Rehberlik Araştırma Merkezlerine 

kayıtlı, Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezlerine ve/ veya Rehabilitasyon 

Merkezlerine devam eden down sendromlu çocuklar arasından tesadüfü yöntemle 

belirlenen 103 down sendromlu çocuk araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

2.3. Sayıltılar 

Araştırmanın yapılmasında geçerli olabilecek varsayımlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Bu araştırmanın yapılmasında elde edilen literatür bilgileri doğru kabul 

edilmiştir. 

 Araştırma kapsamında DS’ lu çocukların ailelerinin anket sorularına 

verdikleri cevaplar doğru kabul edilmektedir. 

 Araştırma için seçilen örneklem evreni temsil edecek niteliktedir. 

2.4. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Araştırma konu olarak DS’ lu çocukların giyinme problemlerini ve giysi 

tercihlerini belirlemekle sınırlandırılmış, DS’ lu çocukların diğer problemleri 

araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki yerler Karaman ve Ankara illeri ile 

sınırlandırılmıştır. Hazırlanan anket 3- 17 yaş arası herhangi ek engeli bulunmayan 

DS’ lu çocukları kapsamaktadır. Ek engele sahip DS’ lu çocuklar araştırma kapsamı 

dışında bırakılmıştır. 
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Bu araştırma; Karaman ve Ankara illerinde bulunan, Rehberlik Araştırma 

Merkezlerine Kayıtlı, Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezinden, Karaman Işık 

Rehabilitasyon Merkezinden, Ankara Ana Kucağı Down Sendromlu Çocukları 

Koruma Derneğinden seçilen Down Sendrom’lu çocuklarla, Mayıs 2010 ve Mayıs 

2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

2.5. Veri Toplama Tekniği 

Bu araştırmanın literatür bilgilerine, çeşitli kaynak kitap, dergi, süreli yayın 

ve internet üzerinden yapılan taramalar yoluyla ulaşılmıştır.  

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu 

kullanılmıştır. DS’lu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme problemleri ve 

giysi tercihlerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 

 Geliştirilen anket formu ile örneklemin içinden tesadüfî yolla seçilen DS’ lu 

çocukların ailelerine uygulanan ankette gerekli görülen düzetmeler yapılmıştır. 

 Son şekli verilen anketler; araştırma kapsamındaki illerde bulunan DS’ lu 

çocukların ailelerine araştırmacının kendisi tarafından uygulanmıştır. 

2.6. Verilerin Analiz Yöntemi 

Araştırma verilerinin analizi SPSS 10.00 paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar programına aktarılmış 

ve sayı ve yüzde oranlarına göre tablolara dökülerek yorumlanmıştır. 

Tablolar, Microsoft Word 2003’ te, grafikler ise, Microsoft Excel’ de 

hazırlanarak sunulmuş ve yorumlanmıştır. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUM 

 Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen Down Sendrom’lu çocukların 

giysilerden kaynaklanan giyinme problemleri ve giysi tercihlerini belirlemek 

amacıyla bu çalışmada elde edilen veriler  “ DS’ lu çocukların Genel Özellikleri, DS’ 

lu Çocukların Giyinme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklere Ait Bilgiler ve DS’ lu 

Çocukların Ailelerinin Giysilerden Beklentilerine Ait Bilgiler” olmak üzere üç ana 

başlık halinde sunulmuştur.  

3.1. Down Sendromlu Çocukların Genel Özellikleri 

DS’lu çocukların cinsiyetlerine ait bulgular Grafik 1’de verilmiştir. 

 

Grafik-1: Ds’ lu Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-1 incelendiğinde; araştırma kapsamındaki Down Sendromlu 

çocukların %55,3’ünü erkek çocuklar, %44,6’sını ise kız çocuklarının oluşturduğu 

görülmektedir. 
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Araştırma kapsamındaki DS’lu çocukların yaş aralıklarına göre dağılımları 

Grafik 2’de verilmiştir. 

 

Grafik-2 Down Sendromlu Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-2 incelendiğinde: Araştırma kapsamındaki DS’ lu çocukların 

%2,91’inin  “3 - 5 yaş” aralığında, 11, 65’ inin “ 6 - 8 yaş” aralığında, %13,59’ unun 

“9 - 11 yaş” aralığında, %36,89’ unun  “12 -14 yaş” aralığında, %34,95’inin ise  “15 

- 17 yaş” aralığında olduğu görülmektedir 

 Grafik verilerinden de anlaşıldığı gibi yaş gruplarının dağılımının okul çağı 

DS’ lu çocuklar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  
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3.2. Down Sendromlu Çocukların Giyinme Sürecinde Karşılaştıkları 

Güçlüklere Ait Bulgular 

 Bu bölümde Down Sendromlu çocukların giyinme sürecinde karşılaştıkları 

güçlüklere ait bilgilere yer verilmiştir. 

 Araştırma kapsamına giren Down Sendromlu çocukların giysi türlerini 

tanıyıp anlamlandırmalarına ait bulgular Tablo 4’ de verilmiştir. 

Tablo-4 DS’ lu Çocukların Giysi Türlerini Tanıyıp Anlamlandırabilme 

Durumlarına Göre Dağılımları   

Giysi Türlerini Tanıyıp Anlamlandırabilme 

Durumları 

 

F 

 

% 

Her Zaman 37 36 

Bazen 54 52,4 

Hiçbir Zaman 12 11,6 

Toplam 103 100 

 

Down Sendromlu çocukların giysileri tanıyıp anlamlandırabilmelerine ait 

bulgular incelendiğinde, çocuklardan %36’sının her zaman giysi türlerini tanıyıp 

anlamlandırabildikleri, % 52,4’ünün giysi türlerini bazen tanıyıp bazen 

tanıyamadıklarını, %11,6’sının ise giysileri tanıyıp anlamlandıramadıkları 

görülmektedir. 

Araştırma sürecinde, gerek DS’ lu çocuğa sahip olan ailelerle yapılan 

görüşmelerde, gerekse yapılan gözlemlerde, giysi türlerini tanıyıp anlamlandırırken 

DS’ lu çocukların zihinsel yetersizlikleri ve öğrenme süreçlerindeki zorluklar 

sebebiyle bu beceriyi yaparken zorlandıkları bilinmektedir. 
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Araştırma kapsamına giren Down Sendromlu çocukların giysi öğelerini 

tanıyıp anlamlandırabilme durumlarına göre dağılımları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo-5 DS’ lu Çocukların Giysi Ögelerini Tanıyıp Anlamlandırabilme 

Durumlarına Göre Dağılımları   

 

Giysi Öğelerini Tanıyıp Anlamlandırabilme 

Durumları 

 

F 

 

% 

Her Zaman 23 40,8 

Bazen 42 36,9 

Hiçbir Zaman 38 22.3 

Toplam 103 100 

 

Down Sendrom’lu çocukların giysi ögelerini tanıyıp anlamlandırabilme 

durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, DS’lu çocuklardan % 40,8’inin giysinin 

ögelerini tanıyıp anlamlandırırken zorlandıkları, %36,9’unun giysileri tanıyıp 

anlamlandırırken bazen zorlandıkları, %22,3’ü ise giysileri tanıyıp anlamlandırırken 

hiç zorlanmadıkları görülmektedir. 

 Araştırma sürecinde ailelerle yapılan görüşmelerde, giysilerdeki kol, paça, 

yaka, cep gibi ögeleri DS’ lu çocukların genellikle bilemediklerini, giyinme 

esnasında çocuklarının yaka yerine kol oyuntusundan başına giymeye çalıştığı yada 

pantolon paçasını kola giymesi gibi birçok sorunla karşılaştıklarını belirtmişlerdir.  

Ayrıca araştırmacı da engelli çocukların eğitimleri sırasında DS’ lu 

çocukların giyinme süreçlerinde giysi ögelerini ayırt ederken yanlış davranış 

örüntüleri oluşturduklarını gözlemlenmiştir. Örneğin DS’ lu çocuklardan bazılar 

hırkasının kolunu kazak gibi başında geçirmeye uğraşmaktadırlar. Birçok DS’ lu 

çocuğun cebin kullanım amacının bilemedikleri edinilen tecrübelerden bilinmektedir.  

Bu özellikleri dikkate alarak DS’ lu çocuklara özel giysi formları 

oluşturulurken, giysilerde çocuğun giysinin ögelerini kolayca ayırt edebileceği 

özelliklere yer verilmesi gerekmektedir. 
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Araştırma kapsamına giren Down Sendromlu çocukların giysilerini yardım 

almadan giyip çıkarabilme durumlarına göre dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo-6 DS’ lu Çocukların Giysilerini Yardım Almadan Giyip Çıkarabilme 

Durumlarına Göre Dağılımları   

 

 

Giysilerini Yardım Almadan Giyip Çıkarabilme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 19 18,4 

Bazen 40 38,8 

Hiçbir Zaman 44 42.8 

Toplam 103 100 

 

Tablo 6’da Down Sendromlu %18,4’ünün giysilerini her zaman yardım 

almadan giyip çıkarabildikleri,%38,8’inin giysilerini bazen yardım alarak bazen 

yardım almadan giyip çıkarabildikleri, %42,8’inin ise hiçbir zaman yardım almadan 

giysilerini giyip çıkaramadıkları görülmektedir. 

Özbakım becerileri arasında yer alan giyinme becerisini bağımsız olarak 

gerçekleştiremeyen DS’ lu çocukların, özellikle psikolojik açıdan olumsuz 

etkilendikleri ve giyinme becerisini gerçekleştirirken isteksiz oldukları bilinmektedir. 

DS’lu çocukların bağımsız olarak giyinememeleri ailelerinin yüklerini de 

arttırmaktadır. Ayrıca görüşmelerde aileler de DS’ lu çocuklarının birçok giysi 

türünü bağımsız olarak rahatça giyip çıkarabilecek özelliklere sahip olmadığını 

gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Araştırma kapsamına giren Down Sendromlu çocukların giysilerin önünü-

arkasını ayırt edebilme durumlarına göre dağılımları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo-7 DS’ lu Çocukların Giysilerin Önünü-Arkasını Ayırt Edebilme 

Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Giysilerin Önünü-Arkasını Ayırt Edebilme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 26 41,8 

Bazen 43 33 

Hiçbir Zaman 34 25,2 

Toplam 103 100 

 

Down Sendromlu çocukların giysilerin önünü-arkasını ayırt edebilme 

durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, DS’ lu çocukların% 41,8’inin 

giysilerinin önünü arkasını ayırt etmede her zaman zorlandıkları, %33’ünün 

giysilerinin önünü arkasını ayırt ederken bazen zorlandıkları, %25,2’inin ise 

giysilerin önünü arkasını ayırt ederken hiçbir zaman zorlanmadıkları görülmektedir. 

DS’ lu çocuklara yönelik giysi formları oluşturulurken, DS’ lu çocukların 

giysilerinin önünü- arkasını kolaylıkla ayırt edebileceği özelliklere sahip giysilerin 

tasarlanması gerektiği söylenebilir.  
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Araştırma kapsamına giren Down Sendromlu çocukların giysilerin tersini-

düzünü ayırt edebilme durumlarına göre dağılımları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo-8 DS’ lu çocukların Giysilerin Tersini-Düzünü Ayırt Edebilme 

Durumlarına Göre Dağılımları  

 

Giysilerin Tersini-Düzünü Ayırt Edebilme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Herzaman 28 40,8 

Bazen 42 32 

Hiçbir Zaman 33 27,2 

Toplam 103 100 

 

Down Sendromlu çocukların giysilerin tersini-düzünü ayırt edebilme 

durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, DS’ lu çocukların% 40,8’inin 

giysilerinin tersini-düzünü ayırt etmede her zaman zorlandıkları, %32’sinin 

giysilerinin tersini-düzünü ayırt ederken bazen zorlandıkları, 27,2’sinin ise giysilerin 

önünü arkasını ayırt ederken hiçbir zaman zorlanmadıkları görülmektedir. 

 Tablodaki sayısal veriler ve edinilen gözlemler sonucunda DS’ lu çocukların 

giysilerinin tersini-düzünü kolaylıkla ayırt edebilecek özelliklere sahip olması 

gerektiği söylenebilir. 
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Araştırma kapsamına giren Down Sendromlu çocukların giysilerin tersini-

düzünü ayırt edebilme durumlarına göre dağılımları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo-9 DS’ lu Çocukların Giysilerde Bulunan Fermuarı Açıp Kapatabilme 

Durumlarına Göre Dağılımları  

 

Giysilerde Bulunan Fermuarı Açıp 

Kapatabilme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 17 16,5 

Bazen 37 36 

Hiçbir Zaman 49 47,5 

Toplam 103 100 

 

Tablo-9’daki sayısal veriler incelendiğinde, Down Sendrom’lu çocukların 

%16,5’inin giysilerde bulunan fermuarı “her zaman” açıp kapatabildikleri, %36’sının 

giysilerindeki fermuarı açıp kapatırken “bazen” zorlandıkları, %47,5’inin ise 

giysilerdeki fermuarı “hiçbir zaman” açıp kapatamadıkları görülmektedir. 

DS’ lu çocukların fermuar kapatma becerilerindeki yetersizliklere rağmen 

özellikle erkek çocukların fermuarlı pantolonları giymek istemektedirler. Bu nedenle 

DS’ lu çocuklara yönelik giysi formları oluşturulurken, giysilerde fermuar 

kullanımını kolaylaştıracak özellikte, güç kullanımını en aza indirebilecek ve 

fermuar işlevi görebilecek farklı kapama materyallerin kullanılması gerekliliği ön 

plana çıkmaktadır.  
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Down Sendromlu çocukların giysilerdeki düğmeyi ilikleyip açabilme 

durumlarına ait bulgular Tablo-10’da verilmiştir. 

Tablo-10 DS’ lu Çocukların Giysilerdeki Düğmeyi İlikleyip Açabilme 

Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Giysilerdeki Düğmeyi İlikleyip Açabilme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her zaman 28 41,8 

Bazen 43 31 

Hiçbir Zaman 32 27,2 

Toplam 103 100 

   

Tablo-10’daki sayısal veriler incelendiğinde, Down Sendrom’lu çocukların 

giysilerinde bulunan düğmeleri açıp kapatırken %41,8’inin “her zaman” 

zorlandıkları, %31’nin düğmelerini ilikleyip açarken “bazen” zorlandıkları, 

%27’sinin düğmeleri açıp kapatırken “hiçbir zaman” zorlanmadıkları görülmektedir. 

 DS’ lu çocukların eklem ve kas yapılarındaki esneklik, küçük kas 

gelişimlerindeki yetersizlik ve eksik eğitim gibi sebeplerden dolayı düğmeyi rahatça 

ilikleyip açamamaktadırlar. Araştırmacının çalıştığı kurumda edindiği gözlemlerde 

de bu problem görülmüştür. Bu nedenle DS’ lu çocuklara giysi tasarlanırken, 

giysilerinde düğmenin olmamasına ve/veya düğmelerin sadece görüntüde olacağı 

giysilerin tercih edilmesi gerektiği söylenebilir. 
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Down Sendromlu çocukların yapışkan cırt bantları açıp kapatabilme 

durumlarına göre dağılımlarına ait bulgular Tablo-11’de verilmiştir. 

 

Tablo-11 DS’ lu Çocukların Yapışkan Cırt Bantları Açıp Kapatabilme 

Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Giysilerin Yapışkan Cırt Bantları Açıp 

Kapatabilme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Herzaman 41 39,8 

Bazen 36 35 

Hiçbir Zaman 26 25,2 

Toplam 103 100 

 

Down Sendrom’lu çocukların yapışkan cırt bantları açıp kapatabilme 

durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, %39,8’inin “her zaman” cırt bantları 

açıp kapatabildikleri, % 35’inin cırt bantları açıp kapatırken “bazen” zorlandıkları, 

%25,2’sinin ise “hiçbir zaman” açıp kapatamadıkları görülmektedir.  

DS’ lu çocukların giysilerinin kapamalarında kullanılacak cırt bantın, DS’ lu 

çocuklara kullanım kolaylığı sağlayacağı yukarıdaki tablodan da görülmektedir. 

Araştırmacının çalıştığı kurumda edindiği tecrübelerden de, DS’ lu çocukların cırt 

bantları diğer kapamalara göre kuvvet gerektirmeden açıp kapatabildiklerinden 

dolayı daha rahat kullandığı bilinmektedir. 
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Down Sendromlu çocukların giysilerde bulunan agrafı / kopçayı açıp 

kapatabilme durumlarına göre dağılımları Tablo-12’de verilmiştir. 

 

Tablo-12 DS’ lu Çocukların Giysilerde Bulunan Agrafı / Kopçayı Açıp 

Kapatabilme Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Giysilerde Bulunan Agrafı / Kopçayı Açıp 

Kapatabilme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her zaman 38 28,1 

Bazen 36 35 

Hiçbir Zaman 29 36.9 

Toplam 103 100 

 

Tablo-12 ‘deki sayısal veriler incelendiğinde Down Sendrom’lu çocukların 

giysilerde bulunan %28,1’inin agrafı / kopçayı her zaman açıp kapatabildikleri, 

%35’inin agrafı / kopçayı bazen açıp kapatabildikleri, %36,9’unun ise agrafı / 

kopçayı hiçbir zaman açıp kapatamadıkları görülmektedir. 

DS’ lu çocukların giysilerindeki giysiyi kapamaya yardımcı olan 

materyallerden agraf/kopçayı rahat kullanamadıkları sayısal verilere bakıldığında 

görülebilmektedir. Agrafı/kopçayı açıp kapatırken bazen zorlanmaları ve hiçbir 

zaman açıp kapatamadıklarının sayısal fazlalığı DS’ lu çocukların bağımlılık 

düzeylerini de arttırdığını göstermektedir. Bu nedenle DS’ lu çocuklara yönelik giysi 

formları oluşturulurken onların bağımlılık düzeylerini azaltacak giysi kapamaları 

tercih edilmesi gerektiği ön plana çıkmaktadır. 
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Down Sendromlu çocuklarda, giyinme süreci aşamalarında karşılaştığı ilk 

zorlukların, giyinme sürecinin diğer aşamalarını olumsuz yönde etkileme 

durumlarına göre dağılımları Tablo-13’de verilmiştir. 

 

Tablo-13 DS’lu Çocuklarda, Giyinme Süreci Aşamalarında Karşılaştığı İlk 

Zorlukların, Giyinme Sürecinin Diğer Aşamalarını Olumsuz Yönde Etkileme 

Durumlarına Göre Dağılımları 

Giyinme Süreci Aşamalarında Karşılaştığı İlk 

Zorlukların, Giyinme Sürecinin Diğer Aşamalarını 

Olumsuz Yönde Etkileme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Herzaman 42 40,8 

Bazen 33 32 

Hiçbir Zaman 28 27,2 

Toplam 103 100 

 

Tablo-13 incelendiğinde; Down Sendromlu çocukların %40,8’ inin “her 

zaman” giyinme süreci aşamalarında karşılaştığı ilk zorlukların, giyinme sürecinin 

diğer aşamalarını olumsuz yönde etkilendiğini,%32’sinin bu durumdan “bazen” 

olumsuz yönde etkilendiğini, %27,2’sinin ise DS’lu çocukların giyinme süreci 

aşamalarında karşılaştığı ilk zorlukların, giyinme sürecinin diğer aşamalarını “hiçbir 

zaman” olumsuz yönde etkilemediğini göstermektedir. 

 Araştırmacının çalıştığı kurumdaki down sendromlu çocukların giyinme 

süreci aşamalarını sırasıyla, başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri onların 

mutluluklarını arttırmaya yettiği görülmüştür. Ayrıca DS’ lu çocuğun yaşamında 

önemli bir yer tutan özbakım becerilerinden giyinme becerisini bağımsız bir şekilde 

gerçekleştirmesi, DS’ lu çocuğun psikolojisini, ailesini ve çevresini de olumlu yönde 

etkilemekte ve diğer becerileri de yapmak için çocuğu güdülemektedir.  
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3.3.Down Sendromlu Çocukların Ailelerinin Giysilerden Beklentilerine Ait 

Bilgiler 

              Down Sendromlu çocukların ailelerinin çocukları için giysilerden 

beklentilerini belirleyebilmek amacıyla hazırlanan anketin bu bölümüne ait bulgular 

tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. 

             

             Ailelerin Down Sendrom’lu çocuklarına giysi seçerken dikkat ettikleri 

hususlara ait bulgular tablo 14’de verilmiştir. 

Tablo-14 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken İhtiyaçlarını 

Göz Önünde Bulundurma Durumlarına Göre Dağılımları 

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken İhtiyaçlarını Göz Önünde Bulundurma 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Herzaman 82 79.6 

Bazen 12 11,6 

Hiçbir Zaman 9 8,8 

Toplam 103 100 

 

             Tablo 14’deki veriler incelendiğinde; DS’ lu çocuk sahibi ailelerin DS’ lu 

çocuklarına giyeceği giysiyi seçerken onların ihtiyaçlarını %79,9’u “her zaman” göz 

önünde bulundurmakta, %11,6’sı “bazen” DS’ lu çocuklarının giysi ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurarak seçtiklerini , % 8,8’i ise DS’ lu çocuklarına giysi seçerken 

ihtiyaçlarını “hiçbir zaman” göz önünde bulundurmadıklarını belirtmişlerdir. 

            Tablodaki sayısal verilere bakılarak DS’ lu çocuk sahibi ailelerin birçoğunun 

DS’lu çocuklarının giysilerini seçerken çocuklarının ihtiyaçlarına oldukça fazla 

önem verdikleri söylenebilir. 

 

 

 

 



36 

 

 Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği giysiyi seçerken yılın 

modasına, estetik görünmesine dikkat etme durumlarına ait bulgular Tablo 15’de 

verilmiştir. 

 

Tablo-15 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Giysiyi Seçerken Yılın 

Modasına, Estetik Görünmesine Dikkat Etme Durumlarına Göre Dağılımları  

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Giysiyi 

Seçerken Yılın Modasına, Estetik Görünmesine 

Dikkat Etme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 24 23,3 

Bazen 56 54,4 

Hiçbir Zaman 23 22,3 

Toplam 103 100 

       

Tablo-15 incelendiğinde; DS’ lu çocuk sahibi ailelerin %23,3’ü “her zaman” 

DS’ lu çocuklarına giyeceği giysiyi seçerken yılın modasına ve estetik görünmesine 

dikkat ettiklerini, %54,4’ü “bazen” dikkat ettiklerini, %22,3’ü ise DS’ lu çocuklarına 

giyeceği giysiyi seçerken “hiçbir zaman” yılın modasına ve estetik görünmesine 

dikkat etmediklerini belirmişlerdir. 

Anket sırasında ailelerle yapılan görüşmelerde ailelerin DS’ lu çocuklarına 

giysi seçerken moda ve estetik gibi kavramlara maddi olanakları ölçüsünde dikkat 

edebildiklerini, bunun haricinde çocuklarının mevcut giysileriyle estetik ve modaya 

ayak uydurabildiklerini belirtmişlerdir. DS’ lu çocukların sosyal gelişimleri zihinsel 

gelişimlerine ve akranlarına göre daha ileri olduğundan moda ve estetik 

görünümlerine dikkat ettikleri ve akranları gibi görünmek istediklerini kendileri de 

ifade etmektedirler. 
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         Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, vücut 

yapısına uygunluğuna dikkat etme durumlarına ait bulgular Tablo 16’da verilmiştir. 

 

Tablo-16 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Vücut 

Yapısına Uygunluğuna Dikkat Etme Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Vücut Yapısına Uygun Olma Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 47 45,6 

Bazen 39 37,9 

Hiçbir Zaman 17 16,5 

Toplam 103 100 

 

Tablo- 16 incelendiğinde; DS’ lu çocuk sahibi ailelerin DS’ lu çocuklarına 

giyeceği kıyafeti seçerken, %45,6 sı “her zaman” vücut yapısına uygun olmasına 

dikkat ederken, %37,9’u “bazen” dikkat ettiklerini, %16,5’i ise “hiçbir zaman” DS’ 

lu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, vücut yapısına uygun olmasına dikkat 

etmediklerini belirtmişlerdir. 

Tablodaki sayısal veriler incelendiğinde ailelerin çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken vücut yapılarına uygunluğunu ön planda tuttukları görülmektedir. 

Görüşmeler esnasında aileler, DS’ lu çocuklarının akranları gibi giyinmek 

istediklerini fakat tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını karşılarken genellikle yardım 

alarak giyinip soyundukları ve/ veya tek başlarına çocuklarının ihtiyaçlarını 

karşılarken zorlandıklarını bildikleri için çocuklarına kullanım kolaylığı sağlayabilen 

giysiler seçtiklerini belirtmişlerdir. 
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          Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarının giyeceği kıyafeti seçerken, ekonomik 

durumlarına uygun olma durumlarına ait bulgular Tablo 17’de verilmiştir. 

 

Tablo- 17 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarının Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Ekonomik 

Durumlarına Uygun Olma Durumlarına Göre Dağılımları 

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarının Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Ekonomik Durumlarına Uygun Olma 

Durumları 

 

 

F 

 

 

 

% 

 

Her Zaman 56 54,4 

Bazen 40 38,8 

Hiçbir Zaman 7 6,8 

Toplam 103 100 

 

Tablo- 17 incelendiğinde; Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarının giyeceği 

kıyafeti seçerken, %54,4’ü  “her zaman” ekonomik durumlarına uygun olması 

gerektiğini, %38,8’i bu duruma ’’ bazen” dikkat ettiklerini, %6,8’i ise DS’ lu 

çocuklarının giyeceği giysiyi seçerken ekonomik durumlarına ‘’hiçbir zaman’’ 

dikkat etmediklerini belirtmişlerdir. 

 Yapılan görüşmelerde, edinilen gözlemlerde ve tablodaki sayısal verilerde 

edinilen verilere bakılarak Down Sendromlu çocuk sahibi ailelerin DS’ lu 

çocuklarına giyeceği giysiyi seçerken ekonomik durumlarını ön planda tuttukları 

görülebilmektedir. 
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 Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, 

kalitesine dikkat etme durumlarına ait bulgular Tablo 18’de verilmiştir. 

 

Tablo- 18 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Kalitesine 

Dikkat Etme Durumlarına Göre Dağılımları 

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Kalitesine Dikkat Etme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 39 37,9 

Bazen 54 52,4 

Hiçbir Zaman 10 9,7 

Toplam 103 100 

 

 Tablo- 18 incelendiğinde; ailelerin %37,9’unun Down Sendromlu 

çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken” her zaman” kalitesine dikkat ettikleri, 

%52,4’ünün “bazen” dikkat ettikleri, %9,7’sinin ise DS’ lu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken “hiçbir zaman” kalitesine dikkat etmedikleri görülmektedir. 

DS’ lu çocuk sahibi ailelerle yapılan görüşmelerde ailelerin daha çok moda 

kullanım yeri, akranlarla aynı özelliklere sahip olması gibi sembolik değerleri ve 

fonksyonelliği göz önünde bulundurduklarını belirtmişlerdir. Aileler giysinin 

kalitesini daha çok kullanım kolaylığı açısından değerlendirdiklerini söylemişlerdir. 

Örneğin bir anne çocuğuna pantolon seçerken lastikli eşofman türü kolay 

temizlenebilen pantolonları tercih ederek kendi kalite bakışından bahsederken bir 

diğer anne maddi imkanları ölçüsünde değerlendirerek markayı kalite olarak 

belirtmektedir.   
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         Ailelerin, Down Sendromlu çocukların ailelerinin DS’lu çocuklarının 

giysilerini seçerken giyeceği yere uygun olmasına dikkat etme durumlarına ait 

bulgular Tablo 19’da verilmiştir. 

 

Tablo- 19 DS’lu Çocukların Ailelerinin Ds’lu Çocuklarının Giysilerini Seçerken 

Giyeceği Yere Uygun Olmasına Dikkat Etme Durumlarına Göre Dağılımları 

Ds’lu Çocukların Ailelerinin Ds’lu Çocuklarının 

Giysilerini Seçerken Giyeceği Yere Uygun Olmasına 

Dikkat Etme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 72 70 

Bazen 23 22,3 

Hiçbir Zaman 8 7.7 

Toplam 103 100 

 

Tablo-19 incelendiğinde; Down Sendromlu çocuk sahibi ailelerden %70’i 

DS’ lu çocuklarına giysilerini seçerken giyeceği yere uygun olmasına “her zaman” 

dikkat ederken, %22,3’ü giyeceği yere “bazen” dikkat ettiklerini, %7,7’si ise DS’ lu 

çocuklarının giysilerini seçerken giyeceği yere uygun olmasına “hiçbir zaman” 

dikkat etmediklerini görülmektedir. 

DS’ lu çocuklar sosyal yönleri gelişmiş oldukları için giyinme becerisi onlar 

için görüntü açısından çok önemli hale geldiği gerek araştırma sırasında gerek 

edinilen tecrübelerde görülmektedir. DS’ lu çocuk sahibi ailelerle yapılan görüşmeler 

esnasında genellikle çocuklarının kendilerini yönlendirdiğini belirtmektedirler. 

Okula, eğitime, çarşıya giderken giyecekleri giysileri ve özel günlerde giyecekleri 

giysileri kendilerinin gruplandırdıklarını belirtmektedirler. Örneğin ailelerden birinin 

bir bayram günü DS’ lu çocuğuna sormadan lastikli bir pantolon giydirdiğini ve bir 

süre sonra ailenin haberi olmadan o pantolonu çıkarıp klasik bir pantolon giymeye 

çalışırken çocuklarını bulduklarını anlatarak giyinmenin onlar için ne kadar önemli 

olduğunu belirtmişlerdir.   
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          Ailelerin, DS’lu çocukların ailelerinin ds’lu çocuklarına kullanım sıklığına 

uygun giysileri tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 20’de verilmiştir. 

 

Tablo- 20 Ds’lu Çocukların Ailelerinin Ds’lu Çocuklarına Kullanım Sıklığına 

Uygun Giysileri Tercih Etme Durumlarına Göre Dağılımları 

Ds’lu Çocukların Ailelerinin Ds’lu Çocuklarına 

Kullanım Sıklığına Uygun Giysileri Tercih Etme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 43 41,8 

Bazen 37 36 

Hiçbir Zaman 23 22,3 

Toplam 103 100 

 

          Tablo-20 incelendiğinde Down Sendromlu çocukların ailelerinin %41,8’inin 

DS’ lu çocuklarına kullanım sıklığına uygun giysileri “her zaman” tercih ettikleri, 

%36’sının DS’ lu çocuklarına “bazen” kullanım sıklığına uygun giysileri tercih 

ettikleri, %22,3’ünün ise kullanım sıklığına uygun giysileri “hiçbir zaman” tercih 

etmedikleri görülmektedir. 

 Araştırma sürecinde ve araştırmacının görev yaptığı kurumdaki DS’ lu 

çocuklarda, aileler çocuklarına onların kullanımlarını kolaylaştıran lastikli eşofman 

türü pantolonlar, kapaması olmayan üst beden giysileri gibi sade giysileri giydirmeyi 

tercih ettikleri görülmektedir. Bu giysiler çocuğun giyinmesini kolaylaştırmakta fakat 

onların psikolojik ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Çünkü DS’ lu 

çocuklarda diğer akranları gibi görünmek için onlar gibi giyinmek istemektedirler. 

Bu nedenle DS’lu çocuklara yönelik giysi formları oluşturulurken günün modası, yaş 

grubu gibi sembolik değerlere de dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir. 
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Ailelerin, Down Sendromlu çocukların ailelerinin DS’ lu çocuklarının 

giysilerini seçerken markalarına dikkat etme durumlarına ait bulgular Tablo 21’de 

verilmiştir. 

 

Tablo- 21 Ds’lu Çocukların Ailelerinin Ds’lu Çocuklarının Giysilerini Seçerken 

Markalarına Dikkat Etme Durumlarına Göre Dağılımları  

Ds’lu Çocukların Ailelerinin Ds’lu Çocuklarının 

Giysilerini Seçerken Markalarına Dikkat Etme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 19 18,4 

Bazen 49 47,6 

Hiçbir Zaman 35 34 

Toplam 103 100 

 

           Tablo- 21 incelendiğinde; Down Sendromlu çocukların ailelerinin 

%18,4’ünün ds’lu çocuklarının giysilerini seçerken markalarına “her zaman” dikkat 

ettiği, %47,6’sının “bazen” dikkat ettikleri,% 34’ü ise DS’lu çocuklarının giysilerini 

seçerken markalarına “hiçbir zaman” dikkat etmedikleri görülmektedir. 

Yapılan görüşmelerde DS’ lu çocuk sahibi aileler çocuklarına giysi alırken 

maddi imkanlarına uygun olduğu sürece markalarına dikkat edebildiklerini ya da 

çocuklarının gelişimleri yaşıtlarına göre biraz daha geri olduğu için yaşıtlarıyla aynı 

giysilerin olmadığını, bundan dolayı mecburen marka giysileri almak zorunda 

kaldıklarını belirtmektedirler. Bazı markaların giysi kalıplarının DS’ lu çocukları için 

daha uygun olduğunu ayrıca marka giymenin DS’ lu çocuklarına daha cazip geldiğini 

söylemektedirler. 
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Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken,  gömlek/ 

bluz gibi detaylı giysileri giymesini tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 22’de 

verilmiştir. 

Tablo- 22 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken,  Gömlek/ 

Bluz Gibi Detaylı Giysileri Giymesini Tercih Etme Durumlarına Göre 

Dağılımları     

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken,  Gömlek/ Bluz Gibi Detaylı Giysileri 

Giymesini Tercih Etme Durumları 

 

F 

 

% 

Her Zaman 17 16,5 

Bazen 48 46,6 

Hiçbir Zaman 38 36,9 

Toplam 103 100 

Tablo-22 incelendiğinde; ailelerin, DS’ lu çocuklarına giyeceği kıyafeti 

seçerken,  gömlek/ bluz gibi detaylı giysileri % 16,5’i “her zaman” giydirmeyi tercih 

ettikleri,%46,6’sı “bazen” tercih ettiklerini, %36,9’u ise DS’ lu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken,  gömlek/ bluz gibi detaylı giysileri “hiçbir zaman” giydirmedikleri 

görülmektedir. 

Tablodaki sayısal verilerden de anlaşıldığı gibi aileler çok sık gömlek gibi 

kapamada zorlanılacak detaylı bir giysiyi her zaman giymeyi tercih etmemektedirler. 

Aileler bunun nedenini detaylı giysileri çocuklarının giyerken ve çıkarırken o kadar 

çok çok düğmeyi ilikleyip açarken mutlaka yardıma ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir. Araştırmacının çalıştığı kurumdaki, DS’ lu çocukların büyük 

çoğunluğunda da küçük kaslardaki zayıflık nedeniyle düğmeleri ilikleyip açarken 

genellikle sorun yaşadıkları görülmüştür. Aynı şekilde DS’ lu kız çocuklarında 

düğmelere ek olarak model özelliği olarak kullanılmış fular görünümlü yakaların 

bağlanmasında da sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle DS’ lu çocuklara 

yönelik giysi tasarımları oluşturulurken düğme görünümü olan, günceli yansıtan ve 

onlara kullanım kolaylığı sağlayabilecek türden gömlekler tasarlanabileceği 

söylenebilir. 
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Ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken,  tişört-

kazak gibi sade giysiler giymesini tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 23’de 

verilmiştir. 

 

Tablo- 23 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken,  Tişört-

Kazak Gibi Sade Giysiler Giymesini Tercih Etme Durumlarına Göre 

Dağılımları      

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken,  Tişört-Kazak Gibi Sade Giysiler 

Giymesini Tercih Etme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 69 67 

Bazen 26 25,2 

Hiçbir Zaman 8 7,8 

Toplam 103 100 

  

            Tablo-23 incelendiğinde; ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken,  %67’sinin tişört- kazak gibi sade giysileri “her zaman” giymesini 

tercih ettikleri, %25,2’sinin “bazen” tercih ettikleri, %7,8’inin ise “hiçbir zaman” 

çocuklarına tişört kazak gibi sade giysileri giymelerini tercih etmedikleri 

görülmektedir. 

           Ailelerin pek çoğu  DS’ lu çocuklarının giyinip soyunurken ya da onlara bu 

esnada yardım ederken mevsimlerine göre kazak / tişört giymelerini kapamaları 

olmadığından pratik bulmakta  ve çocuklarına da kullanım kolaylığı sağladığını 

belirtmişlerdir. Fakat zaman zaman DS’ lu çocuklarının sürekli aynı tarz giyinmekten 

şikayet ettikleri ve değişik türde giysileri de giymek istedikleri aileleri tarafından 

söylemektedirler. 
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Ailelerin Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken,  Klasik 

Pantolon (Düğmeli, Fermuarlı) giymelerini tercih etme durumlarına ait bulgular 

Tablo 24’de verilmiştir. 

 

Tablo- 24 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Klasik 

Pantolon (Düğmeli, Fermuarlı)   Giymelerini Tercih Etme Durumlarına Göre 

Dağılımları     

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Klasik Pantolon (Düğmeli, Fermuarlı)   

Giymelerini Tercih Etme Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 27 26,2 

Bazen 61 59,2 

Hiçbir Zaman 15 14,6 

Toplam 103 100 

  

 Tablo-24 incelendiğinde; ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken, %26,2’sinin “her zaman” klasik pantolon (düğmeli, fermuarlı)   

giymelerini tercih ettikleri, %59,2’sinin “bazen” klasik pantolon giymelerini tercih 

ettikleri, %14,6’sının ise “hiçbir zaman” DS’ lu çocuklarının klasik pantolon 

giymelerini tercih etmedikleri görülmektedir. 

 Yapılan görüşmelerde ve edinilen tecrübelerde klasik pantolondaki en büyük 

problemin düğme, fermuar veya kemer kullanımındaki zorluklar olduğu 

belirlenmiştir. Sayısal verilerde aileler bazen cevabını DS’ lu çocuklarının isteklerini 

gözönünde bulundurdukları için vermişlerdir. Özellikle erkek çocuklarının erkek gibi 

görünmek için ütülü kumaş pantolona ve kemer takmaya çok önem verdikleri aileleri 

tarafından belirtilmektedir. Ancak klasik pantolon giyince tuvalet ihtiyacını bağımsız 

olarak gerçekleştirmekte zorlandıkları bilinmektedir. 
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Ailelerin Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken,  lastikli 

pantolon  (eşofman türü) giymelerini tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 

25’de verilmiştir. 

  

Tablo- 25 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken,  Lastikli 

Pantolon  (Eşofman türü) Giymesini Tercih Etme Durumlarına Göre 

Dağılımları     

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken,  Lastikli Pantolon  (Eşofman Türü) 

Giymesini Tercih Etme Durumları 

 

F 

 

% 

 

Her Zaman 61 59,2 

Bazen 36 35 

Hiçbir Zaman 6 5,8 

Toplam 103 100 

   

Tablo-25 incelendiğinde; ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken,%59,2’sinin “her zaman” lastikli pantolon  (eşofman türü) 

giymesini tercih ettikleri, %35’inin “bazen” tercih ettiği, %5,8’inin ise “hiçbir 

zaman” Lastikli Pantolon  (Eşofman Türü) giymelerini tercih etmedikleri 

görülmektedir. 

Özellikle tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız olarak sorunsuzca karşılamaları 

açısından lastikli eşofman türü giysilerin kullanımı DS’ lu çocuklar için büyük önem 

taşımaktadır. Ancak çocukların her ortamda bu giysileri giymeleri onların akranları 

gibi görünmelerini engelleyeceğinden ailelerin bazen diğer giysileri tercih ettikleri 

sayısal verilerden de anlaşılmaktadır. Ayrıca çocukların her zaman lastikli pantolon 

giymekten rahatsız olduklarını diğer akranları gibi sadece evde bu tür pantolon 

giymek istediklerini söylemektedirler.   
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Ailelerin Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken,   etek (kız 

ise) giymesini tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 26’da verilmiştir. 

 Tablo- 26 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken,   Etek (Kız 

İse) Giymesini Tercih Etme Durumlarına Göre Dağılımları     

 

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken,   Etek (Kız İse) Giymesini Tercih Etme 

Durumları 

 

F 

 

 

% 

 

Her Zaman 24 23,3 

Bazen 53 51,4 

Hiçbir Zaman 26 25,3 

Toplam 103 100 

 

Tablo-26 incelendiğinde; ailelerin, Down Sendromlu kız çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken, %23,3’ünün “her zaman” etek giymesini tercih ettikleri, 

%51,4’ünün “bazen” giymelerini tercih ettikleri, %25,3’ünün ise “hiçbir zaman” DS’ 

lu kız çocuklarına etek giydirmeyi tercih etmedikleri görülmektedir. 

Aileler DS’ lu kız çocuklarına etek giydirmekten genellikle kullanım zorluğu 

açısından zorlandıklarını belirtmektedirler. Okula giderken veya günlük hayatta 

çokta fazla tercih etmediklerini, ancak özel günlerde veya bayramlarda daha az 

model özelliğine sahip beli lastikli etekleri giydirmeyi tercih ettiklerini 

söylemektedirler.  
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Ailelerin Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, giyinme 

kolaylığı açısından esnek/ örme kumaş türlerinden dikilmiş giysileri (penyeler, 

trikolar,el örgüleri vb.) tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 27’de verilmiştir. 

 

Tablo- 27 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Giyinme 

Kolaylığı Açısından Esnek/ Örme Kumaş Türlerinden Dikilmiş Giysileri 

(Penyeler, Trikolar,El Örgüleri Vb.) Tercih Etme Durumlarına Göre 

Dağılımları     

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Giyinme Kolaylığı Açısından Esnek/ Örme 

Kumaş Türlerinden Dikilmiş Giysileri (Penyeler, 

Trikolar, El Örgüleri vb.) Tercih Etme Durumları 

 

 

F 

 

 

 

% 

 

Her Zaman 57 55,3 

Bazen 38 36,9 

Hiçbir Zaman 8 7,8 

Toplam 103 100 

 

Tablo-27 incelendiğinde; ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken, giyinme kolaylığı açısından %55,3’ü esnek/ örme kumaşları “her 

zaman” tercih ettiklerini, %36,9’u “bazen” esnek/ örgü kumaşları tercih ettiğini, 

%7,8’i ise “hiçbir zaman” giyinme kolaylığı açısından esnek/ örme kumaş 

türlerinden dikilmiş giysileri (penyeler, trikolar, el örgüleri vb.) DS’ lu çocukları için 

tercih etmedikleri görülmektedir.  

DS’lu çocukların özbakım becerilerinden giyinme becerilerini 

gerçekleştirirken bağımlılıkları en aza indirebilmek için kumaş seçimi de çok 

önemlidir. Aileler gerek kendi yüklerini hafifletmek gerekse DS’lu çocuklarına 

giyinme becerisini öğretmek amacıyla onların fiziksel özelliklerine uygun giysiyi 

seçerken kumaşlarına da genellikle dikkat ettikleri sayısal verilerden anlaşılmaktadır. 

Esnek kumaşlardan dikilmiş giysileri aileler, genellikle ayrıntılı model özelliğine 

sahip olmadığını ve aynı zamanda daha ekonomik olduklarını da belirtmişlerdir.  
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Ailelerin Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, giyinme 

kolaylığı açısından dokuma kumaşlardan dikilmiş giysileri (kot, kaşe, keten, basma, 

pazen vb.)  tercih etme durumlarına ait bulgular Tablo 28’de verilmiştir. 

 

Tablo- 28 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Giyinme 

Kolaylığı Açısından Dokuma Kumaşlardan Dikilmiş Giysileri(Kot, 

Kaşe,Keten,Basma,Pazen Vb.)  Tercih Etme Durumlarına Göre Dağılımları       

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Giyinme Kolaylığı Açısından Dokuma 

Kumaşlardan Dikilmiş Giysileri(Kot, Kaşe, Keten, 

Basma, Pazen vb.)Tercih Etme Durumları 

 

 

F 

 

 

% 

Her Zaman 23 22.3 

Bazen 56 54,4 

Hiçbir Zaman 24 23,3 

Toplam 103 100 

  

 Tablo-28 incelendiğinde; ailelerin, DS’lu çocuklarına giyeceği kıyafeti 

seçerken, giyinme kolaylığı açısından %22,3’ü “her zaman” dokuma kumaşlardan 

dikilmiş giysileri(kot, kaşe,keten,basma,pazen vb.)  tercih etmekte oldukları, 

%54,4’ü “bazen” tercih ettikleri, %23,3’ü ise “hiçbirzaman” dokuma kumaşlardan 

dikilmiş giysileri(kot, kaşe,keten,basma,pazen vb.)  tercih etmemektedirler. 

 Aileler daha sert olan dokuma kot, kaşe, keten, basma, pazen gibi kumaşları 

zaman zaman  DS’ lu çocukları için tercih ettikleri görülmektedir. Örneğin tuvalet 

ihtiyacı nedeniyle daha sık çıkarma gereği hissettiklerinden kot kumaştan dikilmiş 

bir alt beden giysisinin kullanımının rahat olmamasından dolayı tercih 

etmemektedirler. Ancak DS’lu çocuklarının özelikle kot pantolonu giymeyi çok 

istedikleri zaman tercih ettiklerini belirtmektedirler. 
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Ailelerin Down Sendromlu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, giysilerin 

kumaşlarının,  kolay temizlenebilir olma durumlarına ait bulgular Tablo 29’da 

verilmiştir. 

 

Tablo- 29 Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti Seçerken, Giysilerin 

Kumaşlarının,  Kolay Temizlenebilir Olma Durumlarına Göre Dağılımları     

  

Ailelerin, Ds’lu Çocuklarına Giyeceği Kıyafeti 

Seçerken, Giysilerin Kumaşlarının,  Kolay 

Temizlenebilir Olma Durumları 

 

F 

 

% 

Her Zaman 61 59,2 

Bazen 34 33 

Hiçbir Zaman 8 7,8 

Toplam 103 100 

 

       Tablo-29 incelendiğinde; ailelerin, Down Sendromlu çocuklarına giyeceği 

kıyafeti seçerken, %59,2’si için giysilerin kumaşlarının kolay temizlenebilir olmasını 

“her zaman” tercih ettikleri, %33’ü için “bazen” kolay temizlenebilen kumaşları 

tercih ettiklerini, %7,8 ‘i için ise ds’lu çocuklarına giyeceği kıyafeti seçerken, 

giysilerin kumaşlarının,  kolay temizlenebilir olmasının “hiçbir zaman” önemli 

olmadığı görülmektedir. 

       Hiçbir zaman önemli olmadığı belirten ailelerin hemen hemen hepsinin 

ekonomik yetersizlikleri dolayısıyla DS’lu çocukları için çokta fazla giysi seçimi 

yapamadıkları yapılan görüşmeler sırasında belirlenmiştir. Ancak özellikle yemek 

yerken kas zayıflığından dolayı kaşık veya çatalı kavramada birçok DS’lu çocuğun 

zorluk yaşadığı bilindiğinden giysiler tercih edilirken kumaşlarının da kolay 

temizlenebilir olması çok önem taşımaktadır. 
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Down Sendromlu çocuklar için piyasadan satın alınan giysilerin, rahat bir 

şekilde giyip çıkarılabilme durumlarına ait bulgular Tablo 30’da verilmiştir. 

 

Tablo- 30 Ds’lu Çocuklar İçin Piyasadan Satın Alınan Giysilerin, Rahat Bir 

Şekilde Giyip Çıkarılabilme Durumlarına Göre Dağılımları 

  

 

Ds’lu Çocuklar İçin Piyasadan Satın Alınan 

Giysilerin, Rahat Bir Şekilde Giyip Çıkarılabilme 

Durumları 

 

 

F 

 

 

% 

Her Zaman 33 32 

Bazen 49 47,6 

Hiçbir Zaman 21 20,4 

Toplam 103 100 

 

Tablo-30 incelendiğinde; ailelerden %32’si Down Sendromlu çocukları için 

piyasadan aldıkları giysileri rahat bir şekilde çocuklarının kullanamadıklarını, %47,6 

‘sı bazen rahat kullandıklarını, %20,4 ‘ü ise DS’ lu çocukları için piyasadan aldıkları 

giysileri hiçbir zaman rahat kullanamadıklarını belirtmektedirler. 

Piyasadaki giysileri aileler, bazen diğer çocuklarının kullanımı için bile 

yetersiz bulduklarını belirtmektedirler. Kol oyuntularındaki darlık, yaka açıklıkları, 

esnek olmayan kumaşların seçimi, kapamaya yardımcı olan materyallerdeki kullanım 

zorluğu gibi engellerin DS’ lu çocukları için rahat kullanım sağlayamadığını 

belirtmektedirler. 
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Down Sendromlu çocukların giysilerini daha rahat giyip çıkarması için 

hareket sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış giysilere 

ihtiyaçlarının olma durumlarına ait bulgular Tablo 31’de verilmiştir. 

           

Tablo- 31 Ds’lu Çocukların Giysilerini Daha Rahat Giyip Çıkarması İçin 

Hareket Sınırlılıklarına ve Fiziksel Özelliklerine Uygun Tasarlanmış Giysilere 

İhtiyaçlarının Olma Durumlarına Göre Dağılımları 

Ds’lu Çocukların Giysilerini Daha Rahat Giyip 

Çıkarması İçin Hareket Sınırlılıklarına ve Fiziksel 

Özelliklerine Uygun Tasarlanmış Giysilere 

İhtiyaçlarının Olma Durumları 

 

 

F 

 

 

 

% 

 

Her Zaman 52 50,5 

Bazen 21 20,4 

Hiçbir Zaman 30 29,1 

Toplam 103 100 

 

 Tablo- 31’deki sayısal veriler incelendiğinde; Down Sendromlu çocukların 

%50,5’inin giysilerini daha rahat giyip çıkarması için hareket sınırlılıklarına ve 

fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış giysilere ihtiyaçlarının “her zaman” olduğu, 

%20,4’ünün “bazen” hareket sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun 

tasarlanmış giysilere ihtiyaçlarının olduğu, % 29,1’inin ise “hiçbir zaman” hareket 

sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış giysilere ihtiyaçlarının 

olmadığı belirlenmiştir. 

Aileler Down Sendromlu çocuklarının günde en az iki kere giyinip soyunmak 

zorunda olduğunu, çocukları kadar kendilerinin de bu süreçte işlerini hafifletebilecek 

giysi tasarımlarının olmasının kendilerine zaman kazandırarak çocuklarına da 

giyinme sürecine aktif alarak katılımlarını sağlayabileceklerini belirtmektedirler.  
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Giysilerin DS’ lu çocukların ilgisini çekecek özelliklere  (renk, süsleme, 

model özellikleri vb.)  sahip olmasının giyinmeye olan ilgisini arttırma durumlarına 

göre dağılımları ait bulgular Tablo 32’de verilmiştir. 

 

Tablo- 32 Giysilerin DS’lu Çocukların İlgisini Çekecek Özelliklere  (Renk, 

Süsleme, Model Özellikleri vb.)  Sahip Olmasının ‘Giyinmeye Olan İlgisini 

Arttırma’ Durumlarına Göre Dağılımları 

  

 Tablo- 32 incelendiğinde; DS’ lu çocukların %50,5’i “her zaman” giysilerin 

ilgisini çekecek özelliklere  (renk, süsleme, model özellikleri vb.)  sahip olmasının 

giyinmeye olan ilgisini arttırdığı, %36,9’u “bazen” arttığını, %12,6’sı ise “hiçbir 

zaman” ilgisini çekecek özelliklere  (renk, süsleme, model özellikleri vb.)  sahip 

olmasının giyinmeye olan ilgisini arttırmadığı görülmektedir. 

 Ailelerle yapılan görüşmeler ve edinilen tecrübeler doğrultusunda DS’ lu 

çocukların giysilerinde onların zihinsel ve fiziksel yetersizliklerinin yanı sıra 

kullanım kolaylığı, psikolojik faktörler, moda, yaş ve ait olduğu çevreninde 

giyinmeye olan ilgilerini arttırmada önemli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca DS’ lu 

çocuğun giyinme becerisinin bir aşamasını yapabilmenin mutluluğuyla bir sonraki 

giyinme beceri basamaklarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadıkları 

görülmüştür. 

 

 

Giysilerin DS’lu Çocukların İlgisini Çekecek 

Özelliklere  (Renk, Süsleme,Model Özellikleri Vb.)  

Sahip Olmasının ‘Giyinmeye Olan İlgisini Arttırma’ 

Durumları 

 

 

F 

 

 

% 

Her Zaman 52 50,5 

Bazen 38 36,9 

Hiçbir Zaman 13 12,6 

Toplam 103 100 
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Giysilerin Down Sendromlu çocukların ilgisini çekecek özelliklere sahip 

olmasının (süsleme özelliği sevdiği renkte olması vb.) giysileri daha kolay giyip 

çıkarmasına yardımcı olma durumlarına göre dağılımları ait bulgular Tablo 33’de 

verilmiştir. 

Tablo- 33 Giysilerin Ds’lu Çocukların İlgisini Çekecek Özelliklere Sahip 

Olmasının (Süsleme Özelliği Sevdiği Renkte Olması Vb.) ‘Giysileri Daha Kolay 

Giyip Çıkarmasına Yardımcı Olma’ Durumlarına Göre Dağılımları 

Giysilerin Ds’lu Çocukların İlgisini Çekecek 

Özelliklere Sahip Olmasının (Süsleme Özelliği 

Sevdiği Renkte Olması Vb.) ‘Giysileri Daha Kolay 

Giyip Çıkarmasına Yardımcı Olma’ Durumları 

 

 

F 

 

 

 

% 

 

Her Zaman 33 32 

Bazen 42 40,8 

Hiçbir Zaman 28 27,2 

Toplam 103 100 

 

 Tablo- 33 incelendiğinde; Down Sendromlu çocukların %32’si “her zaman” 

ilgilerini çekecek özellikte olmasının (süsleme özelliği sevdiği renkte olması vb.) 

giysileri daha kolay giyip çıkarmasına yardımcı olduğu, %40,8’i “bazen” ilgilerini 

çekecek özelliklere sahip olmasının (süsleme özelliği sevdiği renkte olması vb.) 

giysileri daha kolay giyip çıkarmasına yardımcı olduğu, %27,2’ si ise “hiçbir zaman” 

ilgilerini çekecek özelliklere sahip olmasının (süsleme özelliği sevdiği renkte olması 

vb.) giysileri daha kolay giyip çıkarmasına yardımcı olmadığını belirttikleri 

görülmektedir. 

 Özbakım becerilerinin içinde en zor beceri olarak belirtilen giyinme ve soyunma 

becerisinin DS ’lu çocuk tarafından bağımsız bir şekilde gerçekleştirilememesi 

çocuğun giyinme sürecine isteksiz olarak katılmasını ve aynı giysileri ikinci kez 

giymek istememelerine neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca DS’ lu çocuklar 

akranları gibi görünmek istediklerinden onların ilgilerini çekecek özellikteki 

giysilerin, onların kendilerine olan güvenlerini arttırarak bu beceriyi bağımsız olarak 

yapmaya motive ettiği görülmüştür. 
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Giysilerin down sendromlu çocukların genel özellikleri nedeniyle kolay 

giyebileceği özellikteki giysileri dikme/ diktirme durumlarına ait bulgular Tablo 

34’te verilmiştir. 

Tablo- 34 DS’lu Çocukların Ailelerinin,  Ds’lu Çocukların Genel Özellikleri 

Nedeniyle Kolay Giyebileceği Özellikteki Giysileri Dikme/ Diktirme 

Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Ds’lu Çocukların Ailelerinin,  Ds’lu Çocukların 

Genel Özellikleri Nedeniyle Kolay Giyebileceği 

Özellikteki Giysileri Dikme/ Diktirme Durumları 

 

 

F 

 

 

 

% 

 

Her Zaman 7 6,8 

Bazen 18 17,5 

Hiçbir Zaman 78 75,7 

Toplam 103 100 

 

 Tablo- 32 incelendiğinde; DS’ lu çocukların ailelerinin %6,8’inin “her zaman” 

genel özellikleri nedeniyle kolay giyebileceği özellikteki giysileri dikdiklerini/ 

diktirdiklerini,  %17,5’inin “bazen” diktiklerini/ diktirdiklerini, %75,2’sinin ise 

“hiçbir zaman” dikmediklerini/ diktirmediklerini belirtmişlerdir. 

 Tablodaki sayısal verilerden de görüldüğü gibi ailelerin birçoğu DS’ lu 

çocukların özelliklerine uygun giysileri dikme /diktirme girişimlerinin yetersiz 

olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu araştırma Down Sendromlu çocukların giysilerden kaynaklanan giyinme 

problemleri ve giysi tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlar elde edilmiştir. 

 Araştırma kapsamına alınan Down Sendromlu çocukların yaklaşık %87’sinin 9 

yaş ve üstü okul çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. 

 Down Sendromlu çocukların giysi türlerini ve ögelerini ayırt ederken 

zorlanmaktadırlar. 

 Birçok giysi türünü bağımsız olarak giyip çıkaramayan Down Sendromlu 

çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenerek giyinmenin diğer aşamalarını 

gerçekleştirirken isteksiz oldukları tespit edilmiştir.  

      Down Sendromlu çocuklar giysilerin önünü-arkasını, tersini-düzünü ayırt 

ederken zorlanmaktadırlar. 

      Down Sendromlu çocukların mevcut giysilerde uygun giysi formları 

bulamamaktadırlar. 

      Down Sendromlu çocukların giysilerindeki giysiyi kapamaya yardımcı olan 

materyallerin seçiminde, onların bağımlılık düzeylerini azaltacak kapamalardan cırt 

bantın kullanımının onlar için daha uygun bir tutturucu olduğu tespit edilmiştir. 

       Down Sendromlu çocukların ailelerine uygulanan anket, yapılan kişisel 

görüşmeler ve tecrübeler sonucunda, isteklerine uygun, üst bedende en çok tişört- 

kazağın, alt bedende ise lastikli pantolonun/eteğin daha işlevsel ve DS’lu çocukların 

hareket sınırlılıklarına uygun olduğu tespit edilmiştir.  

      Down Sendromlu çocuk sahibi ailelerin çocuklarına giysi seçerken işlevsel 

özelliklere sahip, hareket sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış 

giysilere ihtiyaç duydukları ve hazır giyim sektöründe engelli bireylere yönelik 

giysilerin olmadığı belirlenmiştir. 

 

       Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda Down Sendromlu 

çocuklara yönelik giysi formları oluşturularak önerilerde bulunulmuştur. 

 

        Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda down sendromlu 

çocukların daha rahat kullanabilecekleri üst beden giysilerden tişört/kazağın 
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işlevsellik bakımından onların kullanımlarına daha uygun olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuç doğrultusunda geliştirilen tişört modeli aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Down sendromlu çocukların başlarından daha kolay giyip 

çıkarmalarını sağlamak amacıyla yakası kapamalı olarak 

düşünülmüştür. 

 Raglan kol ise çocuğa giyinip soyunma esnasında giysi formunun 

rahatlığından dolayı kullanım kolaylığı sağlayacaktır.  

 Tişört/ kazak üzerine, down sendromlu çocuğun ilgisi çekebilecek 

baskılar ve süslemeler giysinin önünün arkasını, tersini düzünü daha 

rahat ayırt etme imkanı verecektir. 
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 Kasları gevşek olan down sendromlu çocuklar için düşünülen tişörtün 

yaka modelindeki kapamanın üzeri çıt çıt alt kısmı ise cırt bant olarak 

hazırlanması onlara kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca yaka 

kapamasının down sendromlu çocuğun giysinin önünü arkasını ayırt 

etmelerini kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Yaka kapaması 

üzerindeki tutturucu aynı zamanda down sendromlu çocuklar için 

giysinin tersinin düzünü anlamada rehberlik sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aynı modelin uzun kollusu mevsime göre geliştirilerek down 

sendromlu çocukların kullanımına sunulabilir. 

 

          Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlarda lastikli pantolonun/eteğin daha 

işlevsel ve DS’ lu çocukların hareket sınırlılıklarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak edinilen tecrübeler ve ailelerle yapılan görüşmelerde çocukların klasik 

pantolona karşı daha çok ilgi duydukları görülmüştür. Bütün bu özellikler dikkate 

alınarak;  

 Klasik pantolon görüntüsünde yanlardan lastikli aşağıdaki pantolon modeli 

tasarlanmıştır.  
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 Down sendromlu çocukların düğme ilikleme ve fermuar kapatma 

becerilerinde yeterli olmadıkları gerek araştırma sonuçlarında gerekse 

edinilen tecrübelerde bilindiğinden düğme ve fermuar yerine cırt bant 

tutturucu olarak tercih edilmiştir.  
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 Tasarlanan bu pantolon modeli down sendromlu çocuklar için işlevsel 

özelliklere sahip, hareket sınırlılıklarına, fiziksel özelliklerine uygun ve 

psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahiptir. 

 

           Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlarda down sendromlu çocukların 

gömlek giyme becerilerinde zorlandıkları belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda 

aşağıda teknik çizimi yapılmış gömlek modeli düşünülmüştür. 
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 Gömleğin ön kapaması; DS’ lu çocukların ön ortasını kaydırmamaları 

amacıyla ara parçalı olarak tasarlanmıştır. 

 Öneride bulunulan bu modelde DS’ lu çocukların giyinmelerini 

kolaylaştıracak üstte düğmeleri olan altında ise asıl tutturucu olarak cırt bant 

düşünülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gömleğin manşetleri; DS’ lu çocuğun giyinme ve soyunması esnasında 

ellerini daha rahat geçirmeleri için kapamalar arasına daha fazla ara 

düşünülmüştür. 
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 T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 

GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 

“DOWN SENDROMU ÇOCUKLARIN GİYSİLERDEN KAYNAKLANAN 

GİYİNME PROBLEMLERİ VE GİYSİ TERCİHLERİ” 

Sevgili aileler; 

Bu çalışma; Down sendromlu çocukların giyinme problemlerini ve giysi tercihlerini, 

siz ailelerin görüş ve önerilerini de alarak, onlar için faydalı olmak amacıyla hazırlanan bir 

alan araştırması formudur. Soruları eksiksiz ve samimi bir şekilde cevaplamanız, 

çocuklarınız için faydalı olabilecek bu çalışmaların desteklenmesinde önemli bir yere sahip 

olacaktır.  

İlginize teşekkürler. 

H. İsra Gerçeksever 

 

A- Ds’lu Çocukların Genel Özelliklerine Ait Bilgiler 

1. Cinsiyeti :  

(   ) Kız     (  ) Erkek 

2.Yaşı  

     (  ) 3-5  (  ) 6-8     (  ) 9-11     (  ) 12-14   (  ) 15-17 

 

B) Ds’lu Çocukların Giyinme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklere Ait Bilgiler 

                     Her Zaman       Bazen        Hiçbir Zaman 

3. Giysi türlerini tanıyıp anlamlandırabiliyor 

.  (pantolon,etek,gömlek vb.)                                             (  )                      (  )                      (  ) 

4. Giysi ögelerini tanıyıp anlamlandırabiliyor.                 (  )                      (  )                      (  ) 

   (Gömleğin kolu, pantolonun paçaları, kazağın yakası vb.) 

5. Giysilerini yardım almadan giyip çıkarabiliyo              (  )                     (  )                       (  )

              

6.Giysilerin önünü-arkasını ayırt edebiliyor                (  )                      (  )                      (  )  

7.Giysilerin tersini-düzünü ayırt edebiliyor                (  )                      (  )                      (  )  

8.Giysilerde bulunan fermuarı açıp kapatabiliyor             (  )                      (  )                      (  )  

9. Giysilerdeki düğmeyi rahatça ilikleyip açabiliyor.        (  )                     (  )                      (  )  

10.Yapışkan cırt bantları açıp kapatabiliyor                       (  )                     (  )                      (  ) 

11.Giysilerde bulunan agrafı / kopçayı açıp kapatabiliyor. (  )                    (  )                      (  )  

12.DS’lu çocuğunuzun giyinme süreci aşamalarında karşılaştığı 

ilk zorluklar, giyinme sürecinin diğer aşamalarını olumsuz  

yönde etkiliyor                            (  )                     (  )                     (  ) 
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C) Ds’lu Çocukların Ailelerinin Giysilerden Beklentilerine Ait Bilgiler 

                      Her Zaman         Bazen       Hiçbir Zaman 

13. Ds’lu çocuğumun giyeceği kıyafeti seçerken                            

     ihtiyaçlarını göz önünde bulundururum.                         (  )                 (  )                        (  ) 

14. Yılın modasına, estetik görünmesine dikkat ederim.     (  )                 (  )                        (  ) 

15.Çocuğumun vücut yapısına uygunluğuna dikkat ederim.(  )                 (  )                       (  )  

16.  Ekonomik durumuma uygun olmasına dikkat ederim. (  )                  (  )                       (  ) 

17. Kalitesine dikkat ederim.                                                (  )                 (  )                        (  ) 

18 . Giyeceği yere uygun olmasına dikkat ederim.               (  )                 (  )                       (  ) 

19. Kullanma sıklığına uygun olmasına dikkat ederim.        (  )                 (  )                       (  ) 

20. Markasına dikkat ederim.                                                (  )                 (  )                       (  ) 

21. Çocuğumun gömlek/ bluz gibi detaylı giysileri giymesini 

 tercih ediyorum.                                                              (  )                  (  )                      (  )                                                                                 

22.Çocuğumun tşört-kazak gibi sade giysiler giymesini  

     tercih ediyorum.                                                                (  )                  (  )                      (  ) 

23.Çocuğumun klasik pantolon (düğmeli, fermuarlı)  

     giymesini tercih ediyorum.                     (  )                    (  )                    (  ) 

24. Çocuğumun lastikli pantolon  (Eşofman türü) 

      giymesini tercih ediyorum.                                             (  )                    (  )                     (  ) 

25. Çocuğumun etek (kız ise) giymesini tercih ediyorum.   (  )                   (  )                      (  ) 

26. Ds’lu çocuğunuzun giysilerinde, giyinme kolaylığı açısından  

esnek/ örme kumaş türlerinden dikilmiş giysileri (penyeler, trikolar,  

el örgüleri vb.) tercih ediyorum.          (  )                  (  )                     (  ) 

27.Ds’lu çocuğumun giysilerinde, giyinme kolaylığı açısından 

dokuma kumaşlardan dikilmiş giysileri(kot,kaşe,keten,basma,pazen vb.)      

tercih ediyorum.                            (  )                  (  )                     (  ) 

28. Ds’lu çocuğumun giydiği giysilerin kumaşlarının,  kolay  

 temizlenebilir olması önemlidir.                                       (  )                  (  )                    (  ) 

29. Ds’lu çocuğum için piyasadan satın aldığım giysileri, 

     çocuğum rahat bir şekilde giyip çıkarabiliyor.                   (  )                  (  )                    (  )                    

30. Ds’lu çocuğum daha rahat giyinip soyunması için hareket 

      sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış giysiler 

     olsun istiyorum.                                                   (  )                 (  )                   (  ) 
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                                                                              Her Zaman       Bazen         Hiçbir Zaman 

 

31. Giysinin çocuğunuzun ilgisini çekecek özelliklere  

 (renk, süsleme,model özellikleri vb.)  sahip olması  

giyinmeye olan ilgisini arttırıyor.                                 (  )                    (  )                      (  )

  

32. Giysinin çocuğunuzun ilgisini çekecek özelliklere 

 sahip olması (süsleme özelliği sevdiği renkte olması vb.)  

onun,     giysileri daha kolay giyip çıkarmasına yardımcı  

oluyor.                       (  )                   (  )                     (  )

  

33. Ds’lu çocuğumun genel özellikleri nedeniyle kolay giyebileceği 

       özellikteki giysileri dikiyorum/ diktiriyorum.            (  )                        (  )                    (  ) 


