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Başlarken
İnsan gelişiminin temel ilkelerinden birisi bireysel farklılıklardır. Bunu anne baba-
lar çocuklarında, siz öğretmenler öğrencilerinizde rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Bu
farklılıklar bir yere kadar çocuğun normal eğitim olanaklarından kapasitesi ölçü-
sünde yararlanmasında önemli bir problem yaratmaz. Ancak bir yerden sonra bazı
özel düzenlemelere gidilmesi gerekir. Özel eğitim adını verdiğimiz bu düzenleme-
lerin üç temel öğesi vardır.

• Özel eğitim programları
• Özel olarak yetişmiş öğretmen ve diğer personel
• Özel eğitim ortam ya da düzenlemeleri

Özel eğitime giriş niteliğinde olan kitabımızın ilk üç ünitesinde engelli çocuklar ve
eğitimlerine ilişkin bazı genel açıklamalara yer verilmiştir. Daha sonra 1. ünitede sı-
ralanan herbir engel grubuna ilişkin üniteler yer almaktadır. Son ünitede (12. Ünite)
Türkiye'deki özel eğitim hizmetleri açıklanmaktadır.

Bu ünitelerin hangi tarihlerde adresinize postalanacağı, ara sınav tarihleri ve bu sı-
navda hangi ünitelerden sorumlu olacağınıza ilişkin bilgiler Öğretim Kılavuzunda
yer almaktadır.

Kitabımızda yer alan engelli gruplarının hemen herbirine ilişkin özgün kitap ve ya-
zılı kaynaklar vardır. Bunlar her bir ünitenin sonunda verilmiştir. Gereksinim duy-
duğunuz takdirde bu kaynaklar yoluyla kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Fakül-
temizin Eğitim Önlisans Programından mezun iseniz, Rehberlik kitabının "Rehber-
lik ve Özel Eğitim" ünitesini gözden geçirerek bilgilerinizi tazelemeniz yararlı ola-
caktır.

Günümüzde engelli çocukların eğitiminde geldiğimiz nokta, bu çocukların özel
eğitim gereksinimlerinin onları normal yaşıtlarından ayırmadan normal okul ve sı-
nıf ortamlarında karşılanmasıdır. Bu konuda sizlere önemli görevler düşmektedir.

Özel eğitim genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün genel eğitimde izlenen
pek çok yaklaşım ve  yöntemin temelinde özel eğitim alanında yapılan bilimsel ça-
lışmalar ve uygulamalar yer almaktadır. Bu yönüyle kitabımızda yer alan bilgi ve
açıklamaların sınıfınızdaki engelli öğrencilerin eğitimine olduğu kadar öğretmen-
lik mesleğinize de katkılar getirmesini umut ediyor, başarılar diliyorum.

Editör
Prof.Dr. Süleyman ERİPEK
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1. Giriş
Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi, demokratik toplumların temel koşullarından biridir.
Engelli, bir başka deyişle özel gereksinimli öğrencilere, özel eğitim hizmetleri su-
nulmaksızın bunu sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir.

O halde, özel gereksinimli öğrenciler kimdir? Bu öğrencilerin eğitimlerinde neler
yapılabilir? Neler yapılmaktadır? Bu ünitede bu sorulara yanıt bulacaksınız. 

2. Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim
Her çocuk, bir diğerinden farklıdır. Bu farklılıklar çok genel olarak bedensel, bilişsel
ve duyuşsal olarak gruplanabilir. Her çocuk kendine özgü bedensel yapıya ve işlev-
lere, çeşitli alanlarda öğrenme özelliklerine ve hızına, duygusal özelliklere sahiptir.
Bu farklılıklar belli sınırlar içinde olduğunda, öğrenciler genel eğitim hizmetlerin-
den yararlanabilmektedirler. Ancak, farklılıkların daha büyük boyutlu olduğu ço-
cuklarda, genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetleri gerekli
olmaktadır. 

Özel eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencile-
re sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst
düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür.

Özel eğitim gerektiren, diğer bir deyişle özel gereksinimli öğrenciler, genellikle
şu gruplarda toplanmaktadır. 

• Zihin engelliler 
• Öğrenme güçlüğü gözlenenler
• Duygu ve davranış bozukluğu olanlar
• Bedensel yetersizliği olanlar
• Konuşma ve dil sorunlular
• İşitme engelliler
 • Üstün zekalılar ve üstün yeteneği olanlar

Özel eğitime gereksinim duyma durumunu nitelemek için özür (yetersizlik) ve en-
gel terimlerinden yararlanılmaktadır.

Özür, bedenin belli bir bölümünün (örneğin, bacaklar) ya da organının (örneğin,
gözler) işlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Özüre bağlı  olarak
kişi, çoğu kişinin duyduğu gibi duyamayabilir, göremeyebilir ya da öğrenemeyebi-
lir. Bu sınırlılıklar, bireyin toplumsal yaşamını  (örneğin, eğitim ya da iş yaşamı) sı-
nırladığı zaman, birey yalnızca özürlü olmakla kalmaz; aynı zamanda engelli de
olur. 

Ö Z E L  G E R E K S İ N İ M L İ  B İ R E Y L E R  V E  Ö Z E L  E Ğ İ T İ M 3 
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Engel, özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştı-
ğı sınırlılıklardır. 

Özürlü, örneğin gözleri görmeyen bir birey, eğer eğitim ortamında, günlük  yaşam-
da, iş yaşamında herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya değilse, bu birey engelli de-
ğildir. Diğer yandan özürlü bir birey, belli ortamlarda engelli olabilirken, başka or-
tamlarda engelli olmayabilir. Örneğin, görme özürlü bir birey, uygun fiziksel dona-
nıma sahip (asansörlerde sesli sinyallerin, kapılarda Braille yazıların yer alması, vb.)
kendi iş yerinde engelli olmazken, bu özelliklere sahip olmayan iş yerlerinde engelli
olabilir.

Özürün engele dönüşmesinin önlenmesinde iki temel etmen vardır:

• Özel eğitim aracılığıyla özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri kazandır-
mak.

• Yaşadığımız çevreyi özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale ge-
tirmek.

Türkiye'deki okullarda var olan eğitim ortamlarının ve eğitim programlarının nor-
mal öğrenciler dikkate alınarak düzenleniyor ve yürütülüyor olması, çoğu özürlü
öğrencinin bu ortam ve programlardan yararlanmalarında ciddi sınırlılıklar oluş-
turmaktadır. Bu varsayımdan hareket ederek, kitabımızda bazı özel gereksinimi
olan öğrenci grupları için "engelli" terimi kullanılmıştır. 

Siz, özel gereksinimli bireyler için hangi terimleri kullanmayı yeğliyorsunuz?
Belirli bir nedeniniz var mı?

3. Engelli Oluş Nedenleri
Engelli oluş nedenleri, pek çok ölçüte göre sınıflandırılabilir. Bu ünitede, engelli 
oluş nedenleri doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında oluşmala-
rına göre sınıflandırılmıştır.

3.1. Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler

Genetik Nedenler : Bazı engellilik durumları, çocuğa anne-babasından kalıtım yo-
luyla, diğer bir deyişle, genetik olarak geçen özelliklere bağlı olarak ortaya  çıkar.
Örneğin, bir zihin engellilik türü olan fenilkötünüri (PKU), genetik bir bozukluktan
kaynaklanır ve fenilalalin maddesinin karaciğerde birikmesi sonucunda beyinde
hasar oluşmasına bağlı olarak kendini gösterir. Her yeni doğan bebeğin fenilkötü-
nüri testine tabi tutulması ve bu bozukluğu taşıyanlara ergenlik döneminin sonuna
kadar özel bir diyet uygulanması, beyinde oluşacak hasarı ve ortaya çıkacak zihin
engelini büyük ölçüde önlemektedir.  

Ö Z E L  G E R E K S İ N İ M L İ  B İ R E Y L E R  V E  Ö Z E L  E Ğ İ T İ M4 
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Kromozomal Nedenler: Kromozomal nedenler, döllenme sırasında ya da hemen
sonrasında anne ya da babadan gelen kromozomlarla ilişkili sorunlara bağlı olarak
(eksiklik, fazlalık ya da bozukluk) bazı  engel durumlarına yol açabilmektedir. Ör-
neğin, Down sendromu, 21. kromozomda fazladan üçüncü bir gen olmasına bağlı
olarak ortaya çıkan ve en yaygın kromozomal zihin engellilik durumunu oluşturan
durumdur.

Doğuştan Getirilen Diğer Nedenler: Genetik ya da kromozomal bir neden yokken,
bedenin belli bölümlerinin ya da organlarının doğum öncesindeki oluşumunun
özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan engel durumlarına çok sık rastlanmaktadır.
Doğum öncesinde oluşan bir engel türü olan spina-bifida, gebeliğin ilk aylarında
omuriliğin gelişiminde meydana gelen bozukluklara bağlı olarak gövdenin alt kıs-
mının ve bacakların tutmamasına yol açar. En yaygın bedensel engel türlerinden
olan serebral palsy de, anne-babadaki kan uyuşmazlığına bağlı olarak ortaya çıka-
bilmektedir.

Çevresel Nedenler: Hamilelik sırasında annenin hastalık geçirmesi, dengeli bes-
lenmemesi, ilaç kullanması, vb. nedenlere bağlı olarak da pek çok engellilik durumu
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, annenin hamileliğin ilk aylarında viral enfeksiyon
geçirmesine bağlı olarak bedensel engeller oluşabilmektedir.

3.2. Doğum Anında Oluşan Nedenler

Doğum anında oluşan nedenler, doğum sırasında ve doğumdan hemen sonra orta-
ya çıkan sorunları kapsamaktadır.

Erken Doğum: Çok erken ve düşük kilolu doğuma bağlı olarak bazı engellilik du-
rumları oluşabilmektedir. Bunlar içerisinde en yaygınları, zihin engeli ve işitme en-
gelidir.

Oksijen Yetmezliği:  Doğum sırasında, doğumun uzun sürmesi ya da zor olması
gibi nedenlere bağlı olarak zihin engeli ve serebral palsy başta olmak üzere çeşitli
engellilik durumları ortaya çıkabilmektedir.

3.3. Doğum Sonrasında Oluşan Nedenler

Beden Sağlığıyla İlişkili Nedenler: Bazı engellilik durumları çeşitli hastalıklar, ye-
tersiz beslenme ve kaza geçirme gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ör-
neğin, menenjit sonrası ortaya çıkan bedensel engeller, orta kulak enfeksiyonlarına
bağlı işitme engeli, beyin travmasına bağlı zihin engeli, şeker hastalığına bağlı gör-
me bozuklukları, bu grupta karşılaşılan en yaygın durumlardandır.

Eğitsel Nedenler: Aile ve eğitim ortamlarının, çocukların eğitim gereksinimlerini

Ö Z E L  G E R E K S İ N İ M L İ  B İ R E Y L E R  V E  Ö Z E L  E Ğ İ T İ M 5 
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karşılayacak özelliklere sahip olmamasına bağlı olarak da engellilik durumu oluşa-
bilmektedir. Gelişim ve öğrenmenin gerçekleşmesinde, çocuğa doğduğu andan
başlayarak uygun yaşantıların sağlanmasının taşıdığı önem herkes tarafından ka-
bul edilmektedir. Örneğin, öğrenme güçlüğünün en önemli nedenleri arasında,
eğitsel nedenler sayılmaktadır. Çocuklar, çevrelerinde olup biten pek çok şeye karşı
büyük bir merak duyarlar ve sorularla, deneme-yanılmalarla bu meraklarını gider-
meye çalışırlar. Bu süreçte aile ve eğitim ortamı ne denli destekleyici olursa, gelişim
ve öğrenme de o denli hızlı olur.

Duygusal-Toplumsal Nedenler: Çocukların sevgi, kabul görme gibi duygusal ve
toplumsal gereksinimlerinin yeterince karşılanamaması, çocukların ihmal ya da is-
tismar edilmesi sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan engellilik
durumları da vardı. Öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu,  bu grupta
yer alan en yaygın engel türleri olarak kabul edilmektedir.

4. Engel Gruplarının Yaygınlığı
Özel gereksinimli bireylerin toplam nüfus içindeki oranlarını belirlemek oldukça
zordur. Ayrıca, bir disiplin açısından engellilik olarak kabul edilen bir durum, başka
bir disiplin açısından engellilik olmayabilir. Örneğin, bir elin iki parmağının olma-
ması tıp açısından engellilik olarak kabul edilebilir; ancak, özel eğitim gerektirme-
mesi nedeniyle, eğitim açısından engellilik olarak kabul edilmez. Dolayısıyla, özel
eğitimciler için önemli olan sayılar, özel eğitim kapsamındaki engel gruplarının
yaygınlık oranlarıdır. 

Türkiye’de, çeşitli engel gruplarının toplam öğrenci nüfusu içindeki oranlarını gös-
teren sağlıklı istatistikler yoktur. Ancak, farklı toplumlardaki engelli oluş yaygınlık-
ları, benzerlikler göstermektedir. Bu nedenle, aşağıda, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde (A.B.D.) toplam öğrenci nüfusu içindeki engellilik oranları verilmektedir ve
bu oranların çoğunun Türk Eğitim Sistemi için fikir vereceği düşünülmektedir.

Zihin engelli öğrenciler: Zeka bölümü (IQ) dikkate alındığında, zihin engelli öğ-
rencilerin toplam öğrenci nüfusu içindeki oranları % 2.8’dir. Ancak, zeka bölümüne
ek olarak uyumsal davranışlar da dikkate alındığında, bu oran % 1’e düşmektedir.

Öğrenme güçlüğü gözlenenler: A.B.D.’de öğrenme güçlüğü kategorisindeki öğ-
renci sayısı, son yıllarda büyük artış göstermiştir ve son istatistiklere göre, toplam
öğrenci nüfusunun % 4’ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Ancak, öğrenme güçlüğü
kategorisinin Türkiye’de çok yeni bir engel kategorisi olduğu ve hatta,  A.B.D.’de de
oldukça tartışmalı bir engel kategorisi olduğu dikkate alındığında, bu oranın Türki-
ye’deki durumu yansıtma olasılığı yüksek değildir.

Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrenciler: Kaynaklarda, öğrencilerin yakla-
şık % 8’inin uyum güçlüğü, diğer bir deyişle, duygu ve davranış bozuklukları  gös-
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terdiği belirtilmektedir. Duygu ve davranış bozukluğunun tanımlanmasındaki
farklılıklara bağlı olarak, bu oran Türkiye için geçerli olmayabilir.

Bedensel yetersizliği olan öğrenciler: Ek engeli olanlar dışında yalnızca bedensel
engeli olanların toplam öğrenci nüfusu içindeki oranları % 2.4 olarak kaydedilmek-
tedir.

Konuşma ve dil sorunu olan öğrenciler: Bu gruptaki öğrencilerin de toplam öğren-
ci  nüfusu içinde yaklaşık % 8’lik bir yaygınlığa sahip oldukları kaynaklarda belirtil-
mektedir.

İşitme engelli öğrenciler: Özel eğitim gerektirecek düzeyde işitme engeline sahip
öğrencilerin oranı % 1 olarak ifade edilmektedir.

Görme engelli öğrenciler:  Görme engeli, en seyrek rastlanan engel grubunu oluş-
turmakta olup, toplam öğrenci nüfusu içinde görme engellilerin oranı binde birdir
(%  0.1).

Üstün zeka ve üstün yeteneği olan öğrenciler: Bu grupta yaklaşık % 5 oranında öğ-
renci olduğu belirtilmektedir. 

Yukarıdaki oranlar gözönüne alındığında, A.B.D.’de özel gereksinimli öğrencile-
rin, genel öğrenci nüfusunun % 28’ini oluşturduğu görülmektedir. İngiltere’de de,
öğrencilerin yaklaşık % 20’sinin özel gereksinimli olduğu belirtilmektedir. 

Sizce, Türkiye'deki oran bu oranlardan düşük müdür, yüksek midir? Niçin?

Her bir engel grubunun tüm özel gereksinimli öğrencilerin yüzde kaçını oluşturdu-
ğuna baktığımızda ortaya çıkan dağılım Şekil 1.1. de gösterilmiştir.
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5. Dünya'da Özel Eğitim
5.1. Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Eğitim

A.B.D.’de 1975 yılında yürürlüğe giren ve 1990 yılında kapsamı genişletilen Özürlü
Bireyler Yasası, 0-21 yaş arasındaki tüm bireylerin, engelleri ne olursa  olsun, devlet
tarafından ücretsiz eğitilmelerini zorunlu kılmıştır. A.B.D. Özürlü Bireyler Yasası
beş temel özelliğe sahiptir:

• Uygun eğitim hizmetleri
• Nesnel eğitsel değerlendirme
• Bireyselleştirmiş eğitim planı
• En az kısıtlayıcı eğitim ortamı
• Eğitsel kararları ve uygulamaları denetleme

Uygun Eğitim Hizmetleri: Herhangi bir engele sahip olan 3-21 yaş arasındaki her
öğrenci, geresinimlerine uygun özel eğitim hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. Özel
eğitim hizmetleri kapsamına fizyoterapi, psikolojik danışma, odyoloji hizmetleri gi-
bi destek hizmetler de dahildir. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmek için
öğrencinin engelinin tanılanmış olması gerekir. 0-2 yaş grubundaki çocukların ise,
uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, yaşıtlarına kıyasla bazı
gelişim alanlarında geri kalmış olmaları ya da risk faktörüne sahip olmaları yeterli-
dir. 0-2 yaş grubunda uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkına çocuk
kadar aile de sahiptir.

Nesnel Eğitsel Değerlendirme: Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaya hak ka-
zanabilmek için, 3-21 yaş arasındaki öğrencilerin ayrıntılı bir formal değerlendirme-
den geçirilmeleri gerekir. Değerlendirme, disiplinlerarası bir değerlendirme kurulu
tarafından gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, engelin türünü ve derecesini tanılamak ka-
dar, eğitsel gereksinimleri belirlemek de dikkate alınmalıdır. 0-2 yaş grubundaki ço-
cukların hem kendileri, hem de aileleri değerlendirilir. 

A.B.D.’de son yıllarda hızla yaygınlaşan eğilim, normal sınıf öğretmeninin bir öğ-
renciyi özel eğitime aday olduğu gerekçesiyle formal değerlendirmeye yollamadan
önce bazı girişimlerde bulunmasıdır. Bu ön girişimlerde öğretmenin, öğrenciyi sı-
nıfta güçlük çektiği alanlarda değerlendirmesi ve eğitim programlarında değişik-
likler yapması beklenmektedir. Bu etkinlikler sırasında öğretmene eğitim hizmetle-
rinin sağlanabilmesi için öğrencilerin “engelli” diye nitelendirilmiş olma zorunlu-
luğu kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı: Özel eğitim kapsamına alınan her öğrenci için, her
öğretim yılı yenilenmek üzere, bir bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanır. 0-2 yaş
grubundaki çocuklar için, bireyselleştirilmiş eğitim planı yerine, bireysel aile hiz-
metleri planı hazırlanır ve bu planda çocuk kadar ailenin özelliklerine de yer verilir.
Bireysel aile hizmetleri planının hazırlanabilmesi için, engellilik durumunun tanı-
lanmış olması gerekmez.

Formal değerlendirme 
öğrencilerin çeşitli  alanlar-
daki (örneğin, bilişsel be-
ceriler, duygusal gelişim,
vb.) durumlarının, aynı
yaş grubundaki diğer bi-
reylere kıyasla nasıl oldu-
ğunu belirlemek amacıyla
gerçekleştirilir. Formal de-
ğerlendirme sonuçları en-
geli tanılamaya ve eğitim
ortamına yerleştirmeye
hizmet eder.

İnformal değerlendirme
öğrencilerin çeşitli öğretim
alanlarındaki (örneğin,
okuma, matematik, özba-
kım becerileri, vb.) işlevde
bulunma düzeylerini be-
lirlemek amacıyla gerçek-
leştirilir.    Belirlenen işlev-
de bulunma düzeyleri, bi-
reyselleştirilmiş eğitim
planlarının hazırlanması-
na hizmet eder.
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En Az Kısıtlayıcı Eğitim Ortamı:  Çocuğa, eğitsel gereksinimlerini en iyi şekilde
karşılayacak, en az kısıtlayıcı eğitim ortamı sağlanır. Kısıtlayıcılık, (a) çocuğun nor-
mal yaşıtlarıyla ne derece birarada bulunduğu ile, diğer bir deyişle, kaynaştırmaya
ne derece yer verildiği ile, (b) eğitsel gereksinimlerin ne ölçüde karşılandığı ile ilişki-
li bir özelliktir.

Bu konu, Ünite 2’de daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Eğitsel Kararları ve Uygulamaları Denetleme: Özel eğitime ilişkin verilen kararla-
rı ve uygulamaları denetlemek için yapılabilecekler üç maddede özetlenebilir: 

a. Tanılama, değerlendirme ya da eğitsel uygulamalarla ilgili olarak aileler ya
da eğitim kurumları soruşturma isteğinde bulunabilirler.

b. Aileler yapılan formal değerlendirmeden memnun kalmazlarsa, yeni bir de-
ğerlendirme yapılması isteğinde bulunabilirler.

c. Öğrencinin eğitimi ile ilgili yeni bir karar alınacağında, aile bu konuda bilgi-
lendirilir ve ailenin onayı alınır.

5.2. İngiltere'de Özel Eğitim

İngiltere’de 1994 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Uygulama Kılavuzu ile tüm
özel gereksinimli çocuklara ilişkin eğitsel düzenlemelerin esasları belirlenmiştir. İn-
giltere’deki son özel eğitim düzenlemelerinin en önemli özelliği, özel eğitim kapsa-
mına girecek çocukların önemli bir bölümünün eğitimlerinin, formal eğitim süreç-
lerine yer vermeksizin, normal sınıflarda yapılabileceğini öngörmesidir. Tek tip 
değerlendirme ve eğitim yaklaşımının, tüm özel gereksinimli çocuklar için uygun
olamayacağı görüşü benimsenmektedir. Bu görüşten hareketle, beş aşamalı bir özel
eğitim değerlendirme ve öğretim sistemi oluşturulmuştur. İlk üç aşama, informal
değerlendirme ve kaynaştırmayı, 4. ve 5.  aşamalar ise formal değerlendirme ve ge-
rekli görülen durumlarda, ayrı özel eğitim ortamlarında eğitimi içermektedir.

İngiltere’de, her okulda bir özel eğitim koordinatörü bulunmaktadır. Özel eğitim
koordinatörü, tüm özel gereksinimli öğrencilerin dosyalarını tutmak, sınıf öğret-
menlerine danışmanlık yapmak, okul dışı kurum ve kişilerle ilişkileri organize et-
mek gibi işleri yürütmektedir. Her okulun yazılı bir özel eğitim düzenlemesi bulun-
ması gerekmektedir. Bu düzenlemede, özel eğitim koordinatörünün görevleri, in-
formal değerlendirmelerin nasıl gerçekleştirileceği, verilecek hizmetiçi eğitim
programları, vb. konular ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yerel eğitim yönetimleri,
formal değerlendirme ve kararlardan sorumludur.
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Aşağıda, özel eğitim hizmetlerinin her bir aşamasının özellikleri kısaca tanıtılmak-
tadır.

1. Aşama: Sınıf ya da branş öğretmeni, aldığı eğitimden tam olarak yararlanamadı-
ğını düşündüğü bir öğrenciyi informal olarak değerlendirerek, öğrencinin eğitim
programını bireyselleştirir. Bu çalışmalarında öğretmen, özel eğitim koordinatörü-
ne danışır ve koordinatör bu öğrencilerin kayıtlarını tutar.

2. Aşama:  Özel gereksinimli öğrenciden öncelikle özel eğitim koordinatörü sorum-
lu olur. Koordinatör, öğretmenle birlikte çalışarak informal değerlendirme yapar ve
bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlar.

3. Aşama: Özel eğitim koordinatörü, okul dışı uzmanlara danışarak ve onlardan
destek hizmet alarak, informal değerlendirme yapar ve bireyselleştirilmiş eğitim
planı hazırlar. Destek hizmet personeli, örneğin, odyolog ya da dil ve konuşma uz-
manı, yerel eğitim yönetimlerinden ya da özel kuruluşlardan sağlanabilir.

4. Aşama: Özel gereksinimli öğrenci, formal değerlendirme istemiyle yerel eğitim
yönetimine gönderilir. Burada, öğrenciye daha önce okulunda öğretmeni ve özel
eğitim koordinatörü tarafından sağlanmış olan hizmetler gözden geçirilerek, for-
mal değerlendirmeye gerek olup olmadığına karar verilir. Eğer gerek görülürse, di-
siplinlerarası bir ekip tarafından, formal değerlendirmenin gerçekleştirilmesi sağla-
nır. Bu değerlendirme sonucunda, öğrencinin öğrenimini sürdüreceği eğitim orta-
mına karar verilir. Bu ortam, normal sınıf olabileceği gibi, özel eğitim sınıfı ya da
okulu da olabilir.

5. Aşama: Yerel eğitim yönetimi, çocuğun resmen özel gereksinimli olarak nitelen-
dirilmesinin gerekli olup olmadığına karar verir. Resmi tanılama, bazı özel eğitim
hizmetlerinin sağlanması için gerekli olabilmektedir.

Bu sistemde, öğrencilerin önemli bir bölümünün sorunlarının ilk üç aşamada çözü-
leceği; dolayısıyla, 4. ve 5. aşamaların, tüm çocukların yalnızca yaklaşık % 2’si için
gerekli olacağı varsayılmaktadır. Dolayısıyla, özel gereksinimli öğrencilerin büyük
bir çoğunluğunun normal eğitim ortamlarında özel gereksinimli diye nitelendiril-
meksizin eğitilebileceği öne sürülmektedir.

A.B.D.’nin ve İngiltere’nin özel eğitim düzenlemelerinin en önemli farklılığı,
A.B.D’de 3-21 yaş arasındaki öğrencilerin özel eğitim hizmetlerinden yararlanabil-
meleri için “özel gereksinimli” olarak tanılanmış olmalarının gerekmesi, İngilte-
re’de ise böyle bir tanılama olmaksızın özel eğitim hizmetlerinin sağlanabilmesidir.
Ancak, A.B.D’de de, yukarıda da belirtildiği gibi, formal tanılama olmaksızın özel
eğitim hizmetlerinin verilebilmesinin yolları aranmaktıdır.

A.B.D. ve İngiltere'de halen yürürlükte olan özel eğitim sistemlerinin yarar ve sı-
nırlılıkları neler olabilir? Sıralayınız. 
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6. Türkiye' de Özel Eğitim
Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda, A.B.D.’deki ve İn-
giltere’deki yasal düzenlemelerden yararlanıldığını görmekteyiz. Türkiye’de 6 Ha-
ziran 1997 tarihinde yürürlüğe giren Özel Eğitim Yasası'nda (KHK/573) özel eğiti-
min temel ilkeleri şöyle ifade edilmektedir:

a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğ-
rultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

b) Özel eğitime erken başlamak esastır.
c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel

çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak,

amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle
birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesin-
tisiz sürdürülebilmesi için her tür rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır. 

f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştiril-
mesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması
esastır.

h) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireyle-
rin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

ı) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim
ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Bu yasal düzenleme, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve daha nite-
likli hale getirilmesine katkıda bulunacak özelliklere sahip gözükmektedir.

Kitabımızın son ünitesinde (12. Ünite) Türkiye'de özel eğitim hizmetlerinin
Türk Eğitim Sistemindeki yeri ve işleyişi, bu konudaki yasal düzenlemeler daha
ayrıntılı bir biçimde açıklanacaktır. 

Özet
Özel eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağla-
nan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye kadar
çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetleri bütünüdür.

Engelli oluş nedenleri, doğum öncesinde, doğum anında ve doğum sonrasında oluşan ne-
denler olmak üzere üç grupta toplanabilir. 
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Tüm öğrencilerin yaklaşık %20’sinin, öğrenim yaşamlarının tümünde ya da belli bir döne-
minde özel eğitime gereksinim duyacakları varsayılmaktadır. 

Türkiye’de özel eğitime ilişkin son yapılan yasal düzenlemeler, özel eğitime erken başlanma-
sını, özel eğitim çalışmalarına ailelerin de katılımlarının sağlanmasını, özel gereksinimli bi-
reylerin diğer bireylerle birarada eğitilmeleri için fırsatlar yaratılmasını ve özel eğitimin bi-
reyselleştirilmiş eğitim planları doğrultusunda gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

Değerlendirme  Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Özel gereksinimli bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede
karşılaştığı sınırlılıklara ne ad verilir?
A. Yetersizlik
B. Engel
C. Özel gereksinim
D. Özür
E. Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesinde ortaya çıkan bir engel türü de-
ğildir?
A. Erken doğuma bağlı zihin engeli
B. Fenilkötünüri
C. Kan uyuşmazlığına bağlı bedensel yetersizlik 
D. Down sendromu
E. Hamilelikte geçirilen viral enfeksiyona bağlı bedensel yetersizlik

3. Aşağıdakilerden hangisi, en az rastlanan engel grubudur?
A. İşitme engeli
B. Öğrenme güçlüğü
C. Bedensel yetersizlik
D. Görme engeli
E. Duygu ve davranış bozukluğu

4. Beş aşamalı özel eğitim sistemi, hangi ülkede uygulanmaktadır?
A. İngiltere
B. Türkiye
C. İsviçre
D. Almanya
E. Amerika Birleşik Devletleri
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5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de son çıkan Özel Eğitime Yasası'nda yer
alan temel ilkelerden değildir?
A. Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlan-

ması.
B. Bireyselleştirilmiş eğitim planlarının geliştirilmesi.
C. Rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapılması.
D. Özel eğitime erken başlanması.
E. Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim koordinatörleri tarafından yürü-

tülmesi.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Heward, W. L. Exceptional Children: An Introduction to Secial Education (5. Bas-

kı). Englewood Cliffs, NJ: Merrill, 1996.

Kırcaali-İftar, G. Kuzey Amerika'da Özürlülere ve Eğitimlerine İlişkin Görüş ve
Uygulamalar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 67-73,
1996.

Kırcaali-İftar, G. 'Dünya'da Özel Eğitim'. VI.  Özel Eğitim Günleri'nde sunulan pa-
nel bildirisi. Ankara: 1996.

Meyen, E. L., ve T. M. Skrtic. Special Education and Student Disability (4. Baskı).
Denver, CO: Love Publishing Company, 1995.

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Resmi Gazete, Sayı: 23011
(Mükerrer), 6 Haziran 1997.

Özsoy, Y., M. Özyürek ve S. Eripek. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime
Giriş (8. Baskı). Ankara: Karatepe Yayınları, 1997.

Turnbull, A. P., ve diğerleri.  Exceptional Lives: Special Education ın Today's
Schools. Englewood Cliffs, NJ: Merrill, 1995.

Ysseldeyke, J., ve B. Algozzine.  Introduction to Special Education, Boston: Ho-
ughton Mifflin Company, 1984.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Özel Eğitim Dergileri

Ö Z E L  G E R E K S İ N İ M L İ  B İ R E Y L E R  V E  Ö Z E L  E Ğ İ T İ M 13 



Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• kaynaştırma kavramını ve dayanaklarını öğrenebilecek,
• en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramını anlayabilecek,
• kaynaştırmanın yararları hakkında görüş kazanabilecek,
• kaynaştırmanın başarılı olmasının koşullarını öğrenebilecek,

• destek özel eğitim hizmetleri hakkında bilgi edinebileceksiniz.

İçindekiler

• Giriş 17
• Kaynaştırma Kavramı 17
• Kaynaştırmanın Yararları 18
• Kaynaştırmayı Başarıya Ulaştıran Etmenler 19
• Destek Özel Eğitim Hizmetleri 22
• Özet 24
• Değerlendirme Soruları 24
• Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 25

ÜNİTE

2
Kaynaştırma ve Destek Özel
Eğitim Hizmetleri

Yazar
Doç.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR





A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  F A K Ü L T E S İ

1. Giriş
Son yıllarda engelli öğrencilerin özel eğitim gereksinimlerinin, onları normal yaşıt-
larından ayırmadan normal eğitim ortamlarında karşılanması, geniş uygulama ala-
nı bulmuştur. Kaynaştırma adı verilen bu uygulama, çoğu kez engelli öğrencilerin
normal sınıflara yerleştirilmesiyle başlayıp biten bir süreç olarak anlaşılmaktadır.
Oysa kaynaştırma, engelli öğrencinin normal sınıfa yerleştirilmesinin yanı sıra çe-
şitli düzenlemeleri gerektiren oldukça teknik bir uygulamadır.

Bu ünitede kaynaştırma uygulamalarının gerekçesi ve başarılı bir kaynaştırma uy-
gulamasının koşulları açıklanacaktır.

2. Kaynaştırma Kavramı

Özel eğitimin ilk ortaya çıktığı dönemlerde, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimle-
ri yatılı ya da gündüzlü özel eğitim okullarında yürütülmekteydi. Sonraları, normal
okullar içinde özel sınıflar (zihin engelliler sınıfı, görme engelliler sınıfı, vb.) açıldı.
Ancak giderek, özel gereksinimli öğrencilerin normal yaşıtlarından ayrılarak özel
eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulamanın te-
melinde yatan pek çok varsayım vardı. Bu varsayımlardan belli başlıları şunlardır:

• Özel gereksinimli öğrencileri normal yaşıtlarından ayırmak insan haklarına
aykırıdır.

• Ayrı eğitim ortamlarında sağlanan özel eğitim hizmetleri, özel gereksinimli
öğrencilerin normal toplum yaşamına uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

• Genel eğitim ile özel eğitim arasında, sanıldığı kadar büyük bir fark yoktur;
etkili öğretim yöntemlerinin büyük bir çoğunluğu, tüm öğrencilerde işe yara-
maktadır.

• Bazı özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gereksinimleri normal eğitim or-
tamlarında, özel eğitim ortamlarına kıyasla daha iyi karşılanabilir.

Bu varsayımlardan hareketle, başta bazı Kuzey avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere, pek çok ülkede, özel gereksinimli öğrencilerin normal eği-
tim ortamlarında eğitilmesi uygulaması yaygınlaştı.

Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin, normal öğrencilerin devam ettiği eği-
tim ortamlarında (normal anaokulu, normal ilköğretim okulu, vb.) eğitilmesidir.

Kaynaştırma uygulaması, her türde ve düzeyde engele sahip öğrenciler için söz ko-
nusu olabilmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin, genel öğrenci nüfusu içindeki
oranları dikkate alındığında, bir sınıfa birkaç özel gereksinimli öğrenciden fazlası-
nın düşme olasılığı azdır. Dolayısıyla, kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşma-
sının önemli bir niceliksel sakıncası bulunmamaktadır.
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Sınıfınızda ya da okulunuzda kaynaştırma uygulaması var mı?

Hangi öğrencilerin kaynaştırılacağına karar verirken, en az kısıtlayıcı eğitim ortamı
ilkesinden hareket etmek önerilmektedir.

En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesi, bir özel gereksinimli öğrencinin, hem normal
yaşıtlarıyla olabildiğince fazla birarada bulunmasını, hem de eğitim gereksinimleri-
nin en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacak eğitim ortamına yerleştirilmesi gerekti-
ğini öne süren ilkedir.

Özel eğitim ortamlarını, yaşıtlarla birarada bulunma düzeyine göre, en fazla kısıtla-
yıcıdan başlayıp en az kısıtlayıcıya doğru şöyle sıralayabiliriz:

• Yatılı özel eğitim okulu
• Gündüzlü özel eğitim okulu
• Normal okul bünyesinde özel sınıf
• Normal okul bünyesinde normal sınıf (kaynaştırma)

Bir özel gereksinimli öğrenciyi, en az kısıtlayıcı eğitim ortamına, diğer bir deyişle,
eğitim gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanacağı ve normal yaşıtlarıyla en faz-
la birarada bulunacağı eğitim ortamına yerleştirmek gerekir. Tüm özel gereksinimli
öğrencilerin özellikleri dikkate alındığında, çoğu özel gereksinimli öğrenci için en
az kısıtlayıcı eğitim ortamı kaynaştırmadır. Ancak, eğitim gereksinimleri normal sı-
nıfta karşılanamayan özel gereksinimli öğrencilerin, daha fazla kısıtlayıcı eğitim or-
tamlarından birine yerleştirilmeleri kaçınılmazdır.

Kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşması, kaynaştırmanın etkililiğine ilişkin
bilimsel araştırmaların da yaygınlaşmasına yol açmıştır. Yapılan araştırmaların ço-
ğu, kaynaştırmanın, pek çok özel gereksinimli öğrencide, ayrı özel eğitim ortamla-
rında sağlanan eğitimden daha yararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin olarak sizin görüşünüz ve okulunuzdaki
diğer öğretmenlerin görüşleri nelerdir?

3. Kaynaştırmanın Yararları
Kaynaştırma uygulamasının, gerek kaynaştırılan öğrenciye, gerekse çevresine pek
çok yararı vardır. Bu yararlardan belli başlıları şöyle gruplanabilir:

Kaynaştırmanın özel gereksinimli öğrencilere yararları:

• Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin, içinde yaşadıkları toplumla bü-
tünleşmelerini kolaylaştırır.

• Normal öğrencilerin davranışları, özel gereksinimli öğrencilere model olur.
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Kaynaştırmanın normal öğrencilere yararları:

• Kaynaştırma sınıfındaki normal öğrenciler, bireyler arasında varolan farklı-
lıklara karşı daha hoşgörülü olmayı öğrenirler.

• Kaynaştırma, normal öğrencilerin işbirliği ve yardımlaşma becerilerini arttı-
rır.

Kaynaştırmanın normal sınıf öğretmenlerine yararları:

• Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerle yürüttük-
leri çalışmalar (örneğin, eğitim programlarının bireyselleştirilmesi), öğretmen-
lik bilgi ve becerilerine katkıda bulunur.

• Kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin diğer perso-
nelle iletişim ve işbirliğini arttırır.

Kaynaştırmanın anne-babalara yararları:

• Özel gereksinimli çocuklarının normal eğitim ortamına devam ediyor olma-
sı, anne-babalara moral verir ve onları çaba göstermeye güdüler.

4. Kaynaştırmayı Başarıya Ulaştıran Etmenler
Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması için, eğitim ortamının bazı özel-
liklere sahip olması gerekmektedir. Bu bölümde, kaynaştırmanın başarıya ulaşma-
sında önemli olan belli başlı etmenler yer almaktadır.

4.1. Öğretmenin ve Okul Personelinin Kaynaştırma Yaklaşımını 
Benimsemesi

Kaynaştırma sınıfı öğretmeni kaynaştırmanın, özel gereksinimli öğrencilerin hakkı
olduğuna inanmalıdır ve gerekleri yerine getirildiğinde başarıya ulaşacağına gü-
venmelidir. Ayrıca öğretmen, kaynaştırmada ortaya çıkabilecek sorunları giderme-
de gerekli çabayı göstermeye ve başkalarıyla işbirliği yapmaya hazır olmalıdır.

Benzer şekilde, başta yöneticiler olmak üzere tüm okul personeli, özel gereksinimli
öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilme haklarına saygı göstermeli ve
kaynaştırmanın yararlarına inanmalıdır. Okul yönetimi, kaynaştırma öğrencisi için
gerekli hizmetlerin ve araç-gereçlerin sağlanmasında sınıf öğretmenine destek ol-
malıdır. Ayrıca, okul personeli, kaynaştırma öğrencisinin tüm okul tarafından ka-
bulünde de üzerini düşeni yapmalıdır.

Okulunuzda kaynaştırma yaklaşımının benimsenmesinde ne gibi güçlükler gö-
rüyorsunuz? Sıralayınız.
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4.2. Kaynaştırma Sınıfının Hazırlanması

Kaynaştırmanın başarılı olmasının en önemli koşullarından biri de, özel gereksi-
nimli öğrencinin normal sınıfa tam olarak kabul edilmesidir. Sınıftaki öğrenciler,
kaynaştırma öğrencisinin sahip olduğu farklılıkların (örneğin, işitme zorluğu, öğ-
renme zorluğu, konuşma zorluğu, vb.), her insanda var olan bireysel farklılıklara
benzerlik gösterdiğini anlamalıdırlar. Ayrıca, kaynaştırma öğrencisinin o sınıfta
bulunma hakkının diğer öğrencilerle aynı olduğu konusunda kuşkular olmamalı-
dır. Öğrenciler, kaynaştırma öğrencisine sağlayacakları yardımın, kendilerinin de
akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını bilmelidirler. Kaynaştırma
uygulaması başlamadan önce kaynaştırma sınıfının hazırlanması, tüm bunların
gerçekleşmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.

Kaynaştırma sınıfı öğretmeni, kaynaştırılacak özel gereksinimli öğrenci kaynaştır-
ma sınıfına gelmeden önce, sınıftaki öğrencilerle “özel gereksinime sahip olma” ko-
nusunda bir ders yapabilir. Bu derste, öğrencilerin özel gereksinimli bireylerle de-
neyimleri, özel gereksinimli bireylerle ilgili duygu ve düşünceleri, özel gereksinimli
bireylerle benzerlikleri, özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için neler yapa-
bilecekleri gibi genel konular yer alabilir. Daha sonra ise, sınıfa bir özel gereksinimli
öğrencinin geleceği açıklanabilir ve bu öğrenci ile ilgili bilgi verilebilir. Özel gereksi-
nimli öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdaki noktaları içermelidir:

• Kaynaştırılacak öğrencinin yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm gibi özellikleri
• Kaynaştırılacak öğrencinin zorluk çektiği alanlar (örneğin, görme, öğrenme,

vb.)
• Kaynaştırılacak öğrencinin yaşadığı zorlukları yenmek için sınıfta nelerin

yapılabileceği (örneğin, öğrenciyi en ön sıraya oturtma, öğrencinin düzeyine
göre ödev verme, vb.)

• Öğretmenin kaynaştırma öğrencisinde gerçekleştirmeyi planladığı genel he-
defler (örneğin, sınıfa uyum sağlama, okuma-yazma öğrenme, dört işlemi yap-
ma, vb.)

• Öğretmenin kaynaştırma öğrencisine ilişkin olarak diğer öğrencilerden bek-
lentileri (örneğin, arkadaşlık etme, derslerde yardım sağlama, vb.)

Yukarıdaki önerilere ek olarak, normal sınıfa kaynaştırılacak özel gereksinimli öğ-
renciyle ilgili benzeşim etkinliklerine yer vermek de çok yararlıdır. Benzeşim etkin-
liklerinde, diğer öğrencilerin kendilerini kaynaştırılacak öğrencinin yerine koyma-
ları ve bu öğrencinin sahip olduğu farklılıkları daha iyi anlamaları sağlanmaktadır.
Örneğin, kaynaştırma öğrencisinin gözleri görmüyorsa, görmeyen bir kişinin neler
yaşadığını gösterebilmek amacıyla, sınıfta öğrencilerin gözleri bağlanarak çeşitli
şeyler yapmaları istenebilir. Devinsel gelişimde gerilik gösteren bir kişinin ellerini
kullanırken yaşadığı zorlukları gösterebilmek için, öğrencilerden ellerine çorap gi-
yerek yazı yazmaları istenebilir. Böylece sınıftaki öğrencilerin kaynaştırılacak öğ-
renciye ilişkin bilgilenmeleri ve gerçekçi beklentiler oluşturmaları sağlanacaktır.
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4.3. Eğitim Programının Bireyselleştirilmesi

Kaynaştırma sınıfı öğretmeninin kaynaştırma uygulamasını benimsemiş olması,
kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında gereklidir ancak yeterli değildir. Aynı za-
manda, öğretmen kaynaştırma öğrencisine uygulayacağı öğretim hakkında bilgi ve
beceri sahibi olmalıdır. Bu bilgi ve becerilerin başında, eğitim programının bireysel-
leştirilmesi yer almaktadır.

Eğitim programını bireyselleştirmenin ilk aşaması, özel gereksinimli öğrencinin,
kaynaştırıldığı sınıfla ilişkili tüm alanlardaki (örneğin, okuma-yazma, matematik,
müzik, vb.) işlevde bulunma düzeyinin belirlenmesidir. Kaynaştırma öğrencisi bu
alanların tümünde sınıf ortalamasının altında olabileceği gibi, yalnızca belli alanlar-
da gerilik gösteriyor da olabilir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamanın ikinci aşaması, kaynaştırma öğ-
rencisi için, sınıf arkadaşlarından önemli ölçüde gerilik gösterdiği alanlarda, işlev-
de bulunma düzeyini dikkate alarak, amaç saptamaktır. Öğrenci için amaç belirler-
ken, öncelikle öğrencinin en çok işine yarayacak beceri ve kavramlara yer verilmeli-
dir.

Örneğin, ikinci sınıfa kaynaştırılan bir özel gereksinimli öğrenci 1’den 10’a kadar
olan sayıları okuyabiliyorsa ve bu sayılara kavram olarak da sahipse ancak saati
okuyamıyorsa, bu öğrenci için matematik dersinde belirlenebilecek uzun dönemli
amaçlardan biri de “saati okumak” olabilir. Bu uzun dönemli amaca yönelik olarak
ise aşağıdaki kısa dönemli amaçlar belirlenebilir:

• Öğrenci, akrep ve yelkovanı gösterir.
• Öğrenci, saat tamları gösterdiğinde saatin kaç olduğunu söyler.
• Öğrenci, saat buçukları gösterdiğinde saatin kaç olduğunu söyler.
• Öğrenci, saat çeyrek geçeleri gösterdiğinde saatin kaç olduğunu söyler.
• Öğrenci, saat çeyrek kalaları gösterdiğinde saatin kaç olduğunu söyler.
• Öğrenci, her durumda saatin kaç olduğunu söyler.

Öğrencinin saptanan amaçlara ulaşabilmesi için ise okulda ve evde yapılabilecek et-
kinlikler belirlenmelidir ve evde yapılacak etkinliklerle ilgili olarak aile bilgilendi-
rilmelidir.

Değinilen özel hazırlıklar ve eğitim programının bireyselleştirilmesi olağan ha-
zırlık ve program çalışmalarınızla nasıl bağdaşabilir? Açıklayınız.

3.4. Etkili Sınıf Yönetimi Tekniklerinin Kullanılması

Kaynaştırma öğrencisinin normal sınıfta başarılı olabilmesinin en önemli koşulla-
rından biri de, öğretmenin etkili sınıf yönetimini sağlıyor olmasıdır. Etkili sınıf yö-
netiminin belli başlı ögeleri şöyle sıralanabilir:
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• Sınıf kurallarının öğretilmesi: Sınıf kuralları ve bu kurallara uymanın ve uy-
mamanın sonuçları belirlenmeli ve tüm öğrencilere öğretilmelidir. Uzmanlar
sınıf kurallarının en fazla yedi tane olması durumunda akılda kalabileceğini be-
lirtmektedirler.

• Öğrenci davranışlarının değiştirilmesi: Öğrencilerin uygun davranışlarını
arttırmak için, etkili ödüllendirme sistemleri; uygun olmayan davranışlarını
azaltmak için ise etkili caydırma sistemleri benimsenmelidir.

• Eğitim ortamının çekici kılınması: Eğitim ortamının tüm öğrenciler için
zevkli ve ilginç hale gelmesine; dolayısıyla, öğrencilerin dikkatlerinin ders dışı-
na kaymasının önlenmesine yardımcı olacak araç-gereç ve etkinlikler hazırlan-
malıdır.

5. Destek Özel Eğitim Hizmetleri
Kaynaştırma uygulamalarının yukarıda açıklanan gereklere uygun ve umulan ya-
rarları sağlayacak şekilde yürütülmesinde, destek özel eğitim hizmetlerinin önemli
bir işlevi vardır.

Destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırılan özel gereksinimli öğrenciye ve/veya
kaynaştırma sınıfı öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleridir.
Aşağıda, belli başlı destek özel eğitim hizmetlerinin özellikleri ile yarar ve sınırlılık-
ları yer almaktadır.

5.1. Kaynak Odada Eğitim

Kaynaştırılan özel gereksinimli öğrencinin eğitim gereksinimlerinin tümünün nor-
mal sınıfta karşılanamadığı durumlarda, öğrenci belli derslerde normal sınıftan çı-
karılarak kaynak odada eğitim görebilir. Kaynak odadaki eğitim, özel eğitim öğret-
meni tarafından bireysel ya da küçük grup eğitimi olarak yürütülür. Ancak, kaynak
odadaki eğitimin amacına ulaşabilmesi için, normal sınıf öğretmeni ile kaynak oda
öğretmeninin yakın iletişim ve işbirliği içinde olmaları gerekir. Bunların sağlana-
madığı durumlarda, normal sınıftaki eğitimle kaynak odadaki eğitim arasında tu-
tarsızlıklar olabilmektedir. Ayrıca, kaynak odada öğretmenle daha yakın çalışma
fırsatı bulan öğrenci, normal sınıfta da benzer yakınlığı beklemeye başlayabilmekte-
dir. Bu da, kaynaştırma öğrencisinin normal sınıfta zorlanmasına yol açabilmekte-
dir.

5.2. Sınıf-İçi Yardım

Gerektiğinde, kaynaştırma uygulamasının yürütüldüğü sınıfta, özel eğitim öğret-
meni ya da yardımcı öğretmen tarafından sınıf-içi yardım sağlanabilir. Sınıf-içi yar-
dım, kaynaştırma öğrencisine yönelik olduğunda, sınıf öğretmeni sınıfın geri kala-
nıyla öğretim yaparken, yardım sağlayan öğretmen kaynaştırma öğrencisiyle birey-
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sel çalışır. Bunun tersi de olabilir; sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencisiyle bireysel
çalışırken, yardım sağlayan öğretmen sınıfın geri kalanıyla ders yapabilir. Örneğin,
matematik dersinde, tüm sınıfla problem çözme üzerinde çalışılırken, kaynaştırma
öğrencisiyle sayı kavramı üzerinde çalışılabilir. Bu tür sınıf-içi yardım çalışmaları,
kaynaştırma öğrencisi için çok yararlı olabilmekle birlikte, ortamın iyi düzenlenme-
mesi durumunda önemli sakıncalara da yol açabilmektedir. Örneğin, dersliğin fi-
ziksel özelliklerinin uygun olmaması durumunda, kaynaştırma öğrencisiyle sınıfta
yürütülen bireysel çalışmalar diğer öğrencilerin dikkatlerini dağıtabilmektedir.

5.3.Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel eğitim danışmanlığı, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan normal sınıf öğ-
retmeninin, kaynaştırma öğrencisine ilişkin olarak aldığı danışma hizmetidir. Özel
eğitim danışmanlığı, bu konuda uzmanlaşmış özel eğitim öğretmenleri tarafından
sağlanabilir. Öğretmen, özel eğitim danışmanına, kaynaştırma öğrencisinin öğren-
me ya da davranış sorunları için başvurabilir. Danışman ve öğretmen, birlikte çalı-
şarak, kaynaştırma öğrencisinin sorunlarının olası nedenlerini irdelerler ve bu so-
runların çözümüne yönelik öneriler geliştirirler. Öğretmen bu öneriler doğrultu-
sunda, kaynaştırma öğrencisiyle sınıfta yürüttüğü çalışmaları farklılaştırır.

Özel eğitim danışmanlığı, kaynaştırma öğrencisinin davranış ve öğrenme sorunla-
rının çözümünün, sınıf öğretmeninin kendisi tarafından gerçekleştirilmesini sağlar.
Dolayısıyla, sınıf öğretmeninin öğretmenlik bilgi ve becerilerinin gelişmesine yol
açar. Böylece öğretmen, benzer sorunlarla ileride de karşılaşması durumunda, bu
sorunları kendi başına çözme olasılığı artmış olur.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir araş-
tırmada, sınıfında kaynaştırılmış zihin engelli öğrenciler bulunan öğretmenlere, öğ-
rencilerinin ilkokuma-yazma sorunları ile ilgili özel eğitim danışmanlığı hizmeti
verilmiştir. Bu çalışmada, fiş okuma-yazmada önemli sorunları olan öğrenciler yer
almıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin tümüne, özel eğitim danışmanının
yönlendirmesiyle, sınıf öğretmenleri tarafından resimli fişler aracılığıyla fiş okuma-
yazma çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışmanın, araştırmada yer alan tüm öğrenciler-
de fiş okuma-yazma becerilerini geliştirdiği bulunmuştur.

Kaynaştırma uygulamalarının Türkiye’deki durumuna baktığımızda, kaynaştır-
manın tüm engel gruplarında giderek yaygınlaştığı ancak destek eğitim hizmetleri-
nin aynı hızla yaygınlaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, kaynaştırmanın başarı-
ya ulaşması için, Türk Eğitim Sisteminin özelliklerine en uygun destek özel eğitim
hizmetlerinin bir an önce belirlenmesi ve uygulamaya konması gerekmektedir.
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Özet
Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmesidir. Kay-
naştırma, her türde ve düzeyde engele sahip öğrenciler için söz konusu olabilmektedir. Kay-
naştırmanın, özel gereksinimli öğrencilere, kaynaştırma ortamındaki normal öğrencilere,
kaynaştırma sınıfı öğretmenlerine ve anne-babalara pek çok yararları vardır. Ancak, kaynaş-
tırma uygulamasının umulan yararları sağlayabilmesi için, bazı gereklerin yerine getirilme-
si kaçınılmazdır. Bu gereklerden belli başlıları;

(a) kaynaştırma öğretmeninin ve okulun özellikleri,
(b) kaynaştırma sınıfının hazırlanması,
(c) eğitim programının bireyselleştirilmesi,
(d) etkili sınıf yönetimi tekniklerinin kullanılmasıdır.

Kaynaştırma uygulamasının gereklerinin yerine getirilmesinde destek özel eğitim hizmetle-
rinden yararlanılabilmektedir. Destek özel eğitim hizmetleri, kaynak odada eğitim, sınıf-içi
yardım ve özel eğitim danışmanlığı biçiminde kaynaştırma öğrencilerine ve/veya öğretmen-
lerine sağlanan ek hizmetlerdir. Kaynak odada eğitim, belli derslerde kaynaştırma öğrencisi-
nin normal sınıftan çıkarılmasıyla yürütülmektedir. Sınıf-içi yardımda, yardım sağlayan
uzman ile sınıf öğretmeni kaynaştırma sınıfında birlikte çalışmaktadırlar. Özel eğitim danış-
manlığı ise, kaynaştırma öğrencisinin davranış ya da öğrenme sorunlarının çözümüne yö-
nelik olarak sınıf öğretmenine sağlanan danışma hizmetleridir.

Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Özel eğitim ortamlarını, yaşıtlarla birarada bulunma düzeyine göre sıraladı-
ğımızda, en az kısıtlayıcı olan ortam aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gündüzlü özel eğitim okulu
B. Kaynak oda
C. Normal okul bünyesinde özel sınıf
D. Yatılı özel eğitim okulu
E. Normal okul bünyesinde normal sınıf

2. Aşağıdakilerden hangisi, kaynaştırmanın yararlarından değildir?
A. Kaynaştırma, normal öğrencilerin işbirliği yapma becerilerini arttırır.
B. Kaynaştırmada, normal öğrencilerin davranışları özel gereksinimli öğ-

rencilere model olur.
C. Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin kendi engel grubundaki birey-

lerle bütünleşmesini kolaylaştırır.
D. Kaynaştırma uygulaması, sınıf öğretmeninin öğretmenlik bilgi ve beceri-

lerini arttırır.
E. Kaynaştırma uygulaması, anne-babaları çaba göstermeye güdüler.
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3. Aşağıda yer alan destek özel eğitim hizmetlerinden hangisinde, hizmeti sağ-
layan uzman kaynaştırma öğrencisinin kendisiyle değil de kaynaştırma sınıfı
öğretmeniyle çalışır?
A. Sınıf-içi yardım
B. Özel eğitim danışmanlığı
C. Kaynak odada eğitim
D. Tümünde
E. Hiç birinde

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kaynaştırma sınıfı öğrencisinin eğitim programı, sınıfın geneli için uygu-

lanan programla aynı olmalıdır.
B. Dünya’da ve Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları giderek yaygınlaş-

maktadır.
C. Bazı özel gereksinimli öğrenciler ayrı eğitim ortamlarında daha başarılı

olurlar.
D. Tüm özel gereksinimli öğrenciler kendileri için en az kısıtlayıcı olan eği-

tim ortamına yerleştirilmelidirler.
E. Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenlerden biri de, kaynaştırma öğret-

menlerinin kaynaştırmayı benimsemiş olmalarıdır.

5. Sınıfta uyulması gereken kurallar en fazla kaç tane olursa, akılda tutulma
olasılıkları en yüksek olur?
A. 5 kural
B. 6 kural
C. 7 kural
D. 8 kural
E. 9 kural
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Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• erken çocukluk ve okul öncesi dönemlerinde özel eğitimin öne-

mini ve amaçlarını anlayacak,
• erken çocukluk dönemine yönelik özel eğitim hizmetlerinin

özelliklerini öğrenecek,
• okul öncesi döneme yönelik özel eğitim hizmetlerinin özellikle-

rini öğrenecek,
• Küçük Adımlar Programı ile ilgili görüş sahibi olacak,

• okul öncesi eğitim ortamlarının özelliklerini tanıyabileceksiniz.
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1. Giriş
Özel gereksinimli çocuklara yönelik erken eğitim ve okul öncesi eğitim hizmetleri
büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerden umulan yararlardan belli başlıları şun-
lardır:

• Özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini hızlandırmak
• Özel gereksinimli çocuğun özürünün engele dönüşmesini önlemek; dolayı-

sıyla okul yaşına geldiğinde normal eğitim ortamlarından yararlanma olasılığı-
nı arttırmak

• Özel gereksinimli çocuğa sahip ailenin yaşadığı duygusal ve toplumsal so-
runları azaltmak.

Türkiye'de 1997 yılında yürürlüğe giren yeni Özel Eğitim Yasası, erken çocukluk
dönemine ve okul öncesi eğitim dönemine ilişkin şu hükümleri içermektedir:

Madde 6: Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendiril-
mesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve kurumlarda sürdürülür.

Madde 7: Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitim
zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumların-
da verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren ço-
cukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.

2. Erken Çocuklukta Özel Eğitim Hizmetleri

2.1. Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Özel Eğitim Hizmetlerinin 
Amaçları

Özel gereksinimli çocuğun tüm ailesini desteklemek: Bebeklik ve ilk çocukluk
dönemlerinde, özel eğitim hizmetlerinin tüm aileyi dikkate alarak hazırlanması ge-
rekmektedir. Çünkü bu dönemlerdeki çocukların bakım ve eğitimleri, büyük ölçü-
de ailede gerçekleşmektedir. Ayrıca, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak, aile-
lerin büyük çoğunluğunda, pek çok duygusal (örneğin stres, mutsuzluk, vb.) ve
toplumsal (örneğin toplumdan soyutlanma, vb.) sorunlara yol açabilmektedir. Yay-
gın kanının aksine, ailenin yaşadığı sorunlar, çocuğun engelinin derecesiyle doğru
orantılı değildir. Bazı durumlarda, tanılanmasındaki zorluklar nedeniyle, hafif de-
recede bir engellilik durumu, ailede, ileri derecede bir engellilik durumundan daha
fazla strese yol açabilmektedir.

Yukarıda, ailenin yaşadığı sorunlarla çocuğun engelinin derecesi arasındaki iliş-
ki hakkında öne sürülen görüşe katılıyor musunuz? Neden?
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Özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini desteklemek:
Özel gereksinimli çocuklar genellikle, diğer yaşıtlarının gelişim sürecinde edindik-
leri becerilerin önemli bir bölümünü, ek destekle edinirler. Bu nedenle, erken çocuk-
luk dönemindeki tüm özel gereksinimli çocuklarda, bilişsel gelişim, devinsel geli-
şim, kişisel-toplumsal gelişim ve dil gelişimi alanlarının tümünü destekleyici etkin-
liklere yer verilmelidir. Ayrıca, edinilen becerilerin, farklı ortamlarda ve durumlar-
da kullanılmasını sağlamak için genelleme çalışmaları da yapılmalıdır.

Özel gereksinimli çocuğun çevresiyle etkileşimini kolaylaştırmak: Özel gereksi-
nimli çocukların önemli bir bölümü, toplumsal çevrelerindeki bireylerle etkileşim-
de bulunmada (örneğin, arkadaşlık kurmada, oyun paylaşmada, vb.) zorluklar ya-
şarlar. Dolayısıyla, bu ve benzeri becerileri özel gereksinimli çocuklara kazandıra-
rak toplumsal yeterliklerini geliştirmek, erken çocukluk döneminde hedeflenmesi
gereken en önemli amaçlar arasındadır.

Özel gereksinimli çocuğu toplumun bir parçası yapmak: Özel gereksinimli çocu-
ğun, diğer yaşıtları için söz konusu olan tüm yaşantılara sahip olmaları sağlanmalı-
dır. Çocuk, bazı alanlarda yaşıtlarından önemli ölçüde farklılaşıyor olabilir; ancak
bu farklılık, çocuğun oyun bahçesinde oynamasını, aile bireyleriyle birlikte alışveri-
şe gitmesini, doğum günü kutlamasını, vb. engellememelidir. Öyleyse, erken ço-
cukluk dönemine yönelik özel eğitim hizmetlerinin amaçlarından biri de, özel ge-
reksinimi ne olursa olsun çocuğu toplumun bir parçası durumuna getirmek olmalı-
dır.

2.2. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Küçük Adımlar, gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik sekiz ciltlik bir erken eği-
tim programıdır. Bu program Avustralya'da geliştirilmiş ve Türkçe'ye uyarlanmış-
tır. Küçük Adımlar Programı, 0-6 yaş arasında normal gelişim sürecinde edinilen
becerileri kapsamaktadır. Dolayısıyla, gelişimsel geriliğin düzeyine ve özelliklerine
bağlı olarak, bu yaş dönemindeki ya da daha büyük yaşlardaki çocuklarda kullanı-
labilmektedir. Küçük Adımlar Programı'nın her bir cildinin özellikleri kısaca şöyle-
dir:

Kitap 1 - Küçük Adımlar'a Giriş: Küçük Adımlar'ın nerede, nasıl ve hangi amaçlara
yönelik olarak geliştirildiğini anlatmakta ve programı kullanma yolları önermekte-
dir.

Kitap 2 - Çocuğunuzun Programı: Ailelerin çocukları için nasıl amaç saptayacakla-
rını ve ev ortamında çocuklarının bu amaçlara ulaşmasında nasıl yardımcı olacakla-
rını açıklamaktadır.

Kitap 3 - İletişim Becerileri: Konuşma-öncesi ve konuşma düzeylerinde dil edinimi
özelliklerini içermektedir. Bu kitapta dil, toplumsal etkileşim bağlamında ele alın-
makta ve dil becerileri oyunla ve günlük etkinliklerle öğretilmektedir.
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Kitap 4 - Büyük Kas Becerileri: Bu kitap, vücudun büyük kaslarının kullanımıyla
gerçekleştirilen becerileri içermektedir. Bunlar çocuğun oturmasını, emeklemesini,
yürümesini, tırmanmasını, topu tutmasını, vb. sağlayan becerilerdir.

Kitap 5 - Küçük Kas Becerileri: Küçük kas becerileri, ellerin ve gözlerin küçük kas-
larını kullanan becerilerdir. Bebeğin annesinin parmağını ilk tutuşundan çizim yap-
ma ve kesme gibi karmaşık becerilere kadar pek çok beceriyi içermektedir. Ayrıca
bu kitapta, problem-çözme becerilerinin renk, şekil ve büyüklük gibi kavramlarının
edinimi de ele alınmaktadır.

Kitap 6 - Alıcı Dil Becerileri: Bu kitapta, başkalarının dilini anlama becerileri olan
alıcı dil becerileri yer almaktadır. Bu beceriler, başkalarının ne dediğine dikkati yö-
neltmeyi, talimatları izlemeyi ve hepsinden önemlisi, dili kullanma becerilerinin ge-
lişmesini sağlamaktır.

Kitap 7 - Kişisel ve Toplumsal Beceriler: Bu kitapta, çocukların başkalarıyla ilişki-
de bulunmalarını, oynamalarını ve yemek yeme, tuvalet becerileri, giyinme, hijyen
becerileri gibi becerilerde bağımsızlık kazanmalarını sağlayan beceriler ele alın-
maktadır.

Kitap 8 - Gelişim Becerileri Envanteri: Bu kitap, Küçük Adımlar'ın parçalarını bü-
tünleştirmektedir. Kitabı oluşturan Gelişim Becerileri Envanteri, çocuğu değerlen-
dirmek ve amaç yazmaya rehberlik etmek için kullanılan kontrol listelerinden oluş-
maktadır.

Küçük Adımlar Programı, ailelerin kendi kullanımlarına yönelik hazırlanmış ol-
makla birlikte, çoğu aile, programı anlamada ve uygulamada desteğe gereksinim
duymaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de Küçük Adımlar Programı'nın uygulanması,
Zihinsel Özürlülere Destek Derneği'nin çeşitli üniversitelerle yaptığı protokoller
çerçevesinde, aile rehberi desteğiyle yürütülmektedir. Özel eğitim ya da benzeri bö-
lümü olan çeşitli üniversiteler, öğrencilerini aile rehberi olarak yetiştirerek Küçük
Adımlar Programı'nda görevlendirmektedir. İlgili üniversiteler, aile rehberlerinin
ailelerle yürüttüğü çalışmaları yakından izlemektedir. Bu programın hem aile ve ço-
cuklarda önemli gelişmelere yol açtığı, hem de, aile rehberlerine meslek deneyimi
kazandırdığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, programın Türkiye çapında yaygın-
laştırılmasına çalışılmaktadır.

Bu olumlu gelişmeye rağmen, Türkiye'de özel gereksinimli çocuklara yönelik erken
eğitim ve okul öncesi eğitim hizmetleri yok denilebilecek ölçüde sınırlıdır. Bu du-
rumda, ünitenin başında erken eğitim ve okul öncesi eğitimin sıralanan amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi bu çocuklar ve aileleri için mümkün olamamaktadır.
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3. Okul Öncesi Özel Eğitim Hizmetleri

3.1. Okul Öncesi Eğitim Programlarının Bireyselleştirilmesi

Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli öğrenciler, diğer yaşıtlarının devam ettiği
okul öncesi eğitim programlarına kaynaştırılabilirler ya da ayrı özel eğitim okulları-
na / özel sınıflara devam edebilirler. Bu programlardan hangisi söz konusu olursa
olsun, özel gereksinimli öğrencinin eğitim programı bireyselleştirilmelidir. Okul
öncesi dönemde eğitim programının bireyselleştirilmesi şu özellikleri içerir:

İşlevde bulunma düzeyini belirleme: Özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim
alanlarındaki (bilişsel gelişim, devinsel gelişim, kişisel-toplumsal gelişim ve dil ge-
lişimi) işlevde bulunma düzeyi belirlenir. İşlevde bulunma düzeyi, çocuğun her bir
gelişim alanında hangi düzeyde bulunduğunu ve bir sonraki aşamada kendisine
kazandırılması hedeflenecek becerilerin ya da kavramların neler olması gerektiğini
gösterir.

Amaç saptama: Gelişim alanlarının her biri için, işlevde bulunma düzeyine uygun
olarak uzun ve kısa dönemli amaçlar saptanmalıdır. Uzun dönemli amaçlar, bir dö-
nemin, bir yılın ya da bir ünitenin sonunda ulaşılacak genel hedeflerdir. Kısa dö-
nemli amaçlar ise, her bir uzun dönemli amaca ulaşmayı sağlayacak, gözlenebilir ve
ölçülebilir şekilde ifade edilmiş beceri ya da kavramlardır.

Etkinlik düzenleme: Özel gereksinimli çocuğun saptanan amaçlara ulaşmasını
sağlayacak etkinlikler hazırlanır ve uygulanır. Bu etkinliklerin bazıları bireysel ola-
rak, bazıları ise grupla gerçekleştirilebilir. Bazı özel gereksinimli öğrenciler için ya-
pılandırılmış etkinliklere gereksinim duyulabilir. Örneğin, çoğu çocuğun yapılan-
dırılmamış ortamlarda edindikleri renk, şekil, vb. kavramların bazı zihin engelli ço-
cuklara masa başında ve sistematik bir öğretim süreci izleyerek (örneğin, doğrudan
öğretim yöntemini kullanarak) öğretilmesi gerekebilir.

3.2. Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Özellikleri

Tüm okul öncesi eğitim ortamlarında dikkate alınması gereken belli başlı özellikler,
eğitim ortamının fiziksel özellikleri, günlük planın özellikleri ve çocukların bireysel
özellikleri başlıkları altında toplanabilir.

Eğitim ortamının fiziksel özellikleri: Eğitim ortamı, ilgi çekici, temiz, düzenli ve
güvenli olmalıdır. Bir okul öncesi eğitim ortamının fiziksel özelliklerinin uygun
olup olmadığını değerlendirmek için şu soruların yanıtlarına bakılabilir:

• Gürültülü çalışma gerektiren etkinlik köşeleri ile sessiz çalışma gerektiren et-
kinlik köşeleri birbirinden yeterince ayrı mı?

• Benzer etkinlikler gruplanarak aynı etkinlik köşesine yerleştirilmiş mi?
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• Büyük grupla yapılacak etkinlikler için yeterli alan ayrılmış mı?
• Ortam, araç-gereçler ve etkinlikler herkes için güvenli mi?
• Lavabolar, su kullanmayı gerektiren etkinliklerde kolayca ulaşılabilecek ko-

numda mı?
• Ortam, gerektikçe yeni düzenlemeler yapmaya elverişli mi?
• Çocukların kendi kullanımları için olan araç-gereçler, çocukların bağımsız

olarak ulaşabilecekleri şekilde yerleştirilmiş mi?
• Her bir etkinlik köşesi (evcilik, kavram çalışması, vb.) betimlenmiş mi?
• Öğretmen, kendi köşesinden tüm eğitim ortamını rahatlıkla görebiliyor mu?

Günlük planın özellikleri: İyi düzenlenmiş bir günlük plan, çocukların ne zaman
ne yapacaklarını ve ne yapmayacaklarını gösterir. Günlük plan hazırlanırken, aşa-
ğıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

• Her bir çocuğun bireysel gereksinimleri ve grup olarak tüm çocukların gerek-
sinimleri dikkate alınmalıdır. Bir yılki grup için uygun olan bir günlük plan, bir
sonraki yıl gelen grup için uygun olmayabilir.

• Sesli ve sessiz etkinliklere dönüşümlü olarak yer verilmelidir. Okul öncesi
yaş dönemindeki çocukların dikkat süreleri ve hareket gereksinimleri gözönün-
de bulundurulduğunda, her sessiz etkinlikten sonra mutlaka sesli ve hareketli
bir etkinliğe yer vermenin önemi anlaşılmaktadır. Bazı özel gereksinimli çocuk-
larda, sesli ve sessiz etkinliklerin daha sık dönüştürülmesi gereği ortaya çıkabi-
lir.

• Çocukların beslenme ve tuvalet gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Beslenme
ve tuvalet gereksiniminin giderilmesi, bazı özel gereksinimli öğrencilerde çok
zaman alır. Böyle durumlarda, gönüllülerden ya da anne-babalardan eğitim
yardımcılığı hizmeti istenebilir. Eğitim yardımcıları, dönüşümlü olarak, eğitim
ortamında gerekli destek hizmetleri yerine getirebilirler.

• Günlük plan esnek olmalıdır. Hazırlanan günlük planda, gerektikçe değişik-
likler yapılmalıdır. Örneğin, umulandan daha az ilgi çeken bir etkinlik kısa kesi-
lebilir ya da çok ilgi gören bir etkinliğin süresi uzatılarak, planda bir sonra yer
alan etkinlik bir başka güne ertelenebilir.

Çocukların Bireysel Özellikleri: Her bir çocuğun ilgi ve eğilimleri, öğretmen göz-
lemleriyle ve aile görüşmeleriyle belirlenmelidir. Bu özellikler, her şeyden önce, et-
kili ödüllendirme sistemlerinin oluşturulmasında kullanılablir. Bireysel olarak her
çocuk için ve tüm grup için etkili ödül listeleri hazırlanmalıdır. Bu listeler öğretme-
nin, kimi, ne zaman ve nasıl ödüllendireceğine karar vermesini çok kolaylaştıracak-
tır. Ayrıca öğretmen çocuklara, bazı etkinliklerde bireysel özellikleri doğrultusun-
da seçme hakkı tanımalıdır. Programda yer alan etkinliklerin bazıları tümüyle öğ-
retmen tarafından yönlendirilir. Ancak uygun olan etkinliklerde çocuklara, kendi
gruplarını oluşturma, kendi araçlarını seçme, etkinlik sırasını belirleme gibi konu-
larda seçme hakkı tanınmalıdır.
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Özet
Erken çocukluk ve okul öncesi dönemlerinde sağlanan özel eğitim hizmetlerinin temel yarar-
ları;

(a) çocuğun gelişimini hızlandırmak,
(b) çocuğun özürünün engele dönüşmesini önlemek ve
(c) ailenin duygusal ve toplumsal sorunlarını azaltmaktır. 

Türkiye'de 1997 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Yasası da bu konuda hükümler içer-
mektedir. 

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, gelişimsel geriliği olan çocuklara, aileleri aracılı-
ğıyla uygulanan ve tüm gelişim alanlarını içeren bir programdır. Küçük Adımlar'ın kullanı-
mı giderek yaygınlaşmaktadır.

Özel eğitim hizmetlerinin okul öncesi eğitim ortamlarında sağlanması durumunda, belli
özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu özellikler, eğitim programının bireyselleştiril-
mesi, ortamın fiziksel özelliklerinin uygun olması, günlük planın uygun olması ve çocukla-
rın bireysel özelliklerinin dikkate alınması olarak sıralanabilir.

Değerlendirme  Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, özel gereksinimli çocuklara yönelik erken eğitim
ve okul öncesi eğitim hizmetlerinden umulan yararlar arasında değildir?
A. Çocuğun ileride normal eğitim ortamından yararlanma olasılığını arttır-

mak
B. Çocuğu bir an önce bir özel eğitim kurumuna yerleştirmek
C. Çocuğun gelişimini hızlandırmak
D. Aileyi rahatlatmak
E. Çocuğun özürünün engele dönüşmesini önlemek

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Aile özel gereksinimli çocuğun eğitimine katkıda bulunabilir.
B. Özel gereksinimli çocukların önemli bir bölümü, çevrelerindeki bireyler-

le etkileşimde bulunurken zorlanırlar.
C. Çoğu kez, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak  ailede sorunlara yol

açar.
D. Özel gereksinimli çocuğun, yaşıtlarının sahip olduğu tüm yaşantılara sa-

hip olması sağlanmalıdır.
E. Özürün derecesi ile ailenin stresi doğru orantılıdır.
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3. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı hangi yaş döneminin gelişim özel-
liklerine göre hazırlanmıştır?
A. 0-2 yaş
B. 2-4 yaş
C. 2-6 yaş
D. 0-6 yaş
E. 4-6 yaş

4. Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi eğitim ortamında bulunması gereken
fiziksel özelliklerden değildir?
A. Eğitim ortamı, değişiklik yapmayı gerektirmeyecek özellikte olmalıdır.
B. Benzer etkinlikler gruplanarak aynı etkinlik köşesine yerleştirilmelidir.
C. Sesli ve sessiz etkinlik köşeleri birbirinden ayrılmalıdır.
D. Lavabolar, gerektiğinde kolayca kullanılabilecek bir yerde olmalıdır.
E. Her bir etkinlik köşesi betimlenmelidir.

5. Okul öncesi eğitim ile ilgili aşağıda yer alan özelliklerden hangisi doğru-
dur?
A. Tüm etkinliklere öğretmen karar vermelidir.
B. Çocukların kendi başlarına araç-gereçleri alıp koymalarına izin verilme-

melidir.
C. Sesli ve sessiz etkinliklere dönüşümlü olarak yer verilmelidir.
D. Günlük plan aynen uygulanmalıdır.
E. Tüm etkinliklere çocuklar karar vermelidir.
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1. Giriş
Çoğumuzun zihin engellilik durumu hakkında az çok bir bilgisi vardır. Ancak bu
bilgimiz eksik olduğu kadar bir çok yanlışı da içermektedir.

Bu ünitede ilkin zihin engellilik durumunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız, da-
ha sonra bu çocukların eğitilmeleri alanındaki en son gelişmeler üzerinde duraca-
ğız.

2. Tanım
Geçmişten günümüze zihin engelliğin pek çok tanımı yapılmıştır. Konuyla başlan-
gıçta tıpçıların ilgilenmesi nedeniyle yapılan ilk tanımlar tıbbi ağırlıklı olmuştur.

Zihin engelliğin tanımının yapılması niçin önemlidir? Açıklayınız.

Bazı çocuklar ve gençler akademik, sosyal ve özbakım becerilerinde yaşıtlarından
ciddi bir biçimde geri kalırlar. Bunlar çevrelerindeki insanlar tarafından kolaylıkla
farkına varılırlar. Bu durumda olan çocuk ve gençler için zihin engelliliğin nasıl ta-
nımlandığı, görünen köy klavuz istemez örneği, o kadar önemli değildir. Ancak bu
durumda olanlar zihinsel engellilerin çok ufak bir bölümünü oluşturmaktadır.

Zihin engellilerin büyük bir bölümünü yaşıtlarından hafif derecede gerilik gösteren
çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Bunlar kolaylıkla farkına varılamazlar. Bu du-
rumda gereksinim duydukları özel hizmet ve eğitim programlarından yararlana-
mazlar. Bu nedenle zihin engellilik durumunun tanımlanması önemli olmaktadır.

Yapılan zihin engellilik tanımları içerisinde en yaygın olarak benimsenen ve kulla-
nılan tanım, AAMR olarak bilinen komitenin 1992 yılında "geri zekalılık" terimini
kullanarak yaptığı tanımdır.

Geri zekalılık halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu, zihinsel işlev-
lerde önemli derecede normal altı, bunun yanı sıra zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal beceri
alanlarından (İletişim, özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yö-
netme, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki ya da daha fazlasın-
da sınırlılıklar gösterme durumudur. Geri zekalılık 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır.

Şimdi bu uzunca denilebilecek tanımda yer alan öğeleri ve bağlantıları tek tek açık-
layalım.

• Zihin engellilik halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir... Zihin
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engellilik belli başlı günlük yaşam becerilerini öğrenme ve yerine getirmede
ciddi güçlükler olarak tanımlanmaktadır.

• Zihinsel işlevlerde önemli derecede normal altı... Güvenirliği ve geçerliği yüksek
zeka testlerinde alınan puanın (-2) standart sapmanın altında olmasıdır. Bunun
karşılığı 70-75 ZB puanı olarak kabul edilmektedir (Bkz. Şekil 4.1)

• Bunun yanı sıra... Zihinsel işlevler tek başına zihin engellilik durumunun ta-
nımlanması için yeterli değildir. Aynı zamanda uyumsal becerilerde de sınırlı-
lıkların olması gerekir.

• Zihinsel işlevlerle ilişkili sınırlılıklar... Uyumsal becerilerdeki sınırlılıklar zihin-
sel işlevlerdeki sınırlılıklarla ilişkilidir.

• Uyumsal beceri alanlarından (sıralanan) iki ya da fazlasında sınırlılık gösterme... Sı-
nırlılıktan söz edebilmek için tanımda sıralanan on beceri alanından en az iki-
sinde sınırlılığın bulunması gerekmektedir.

• İletişim, özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yaratma,
sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boz zaman ve iş... Bu beceri alanları ba-
şarılı bir yaşam sürdürmenin temelinde yer almaktadır. Zihin engellilerin özel
eğitim gereksinimlerinin önemli bir bölümü bu becerilerle yakından ilişkilidir.

Her bir beceri alanında yer alan beceriler takvim yaşına göre farklılık göste-
rebilmektedir.

• Zihin engellilik 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır... 18 Yaş dolayları çoğu top-
lumlarda bireylerin yetişkinlik rollerini yerine getirmelerinin beklendiği bir
yaştır.

Z İ H İ N  E N G E L L İ L E R40 

yaklaşık % 2.3
"önemli derecede
normal altı"

Standart sapma

Standart-Binet puanı

WISC-R puanı

%0.13 %2.14
%13.59

%34.13 %34.13

%13.59
%2.14 %0.13

Ortalama
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

36

40

52

55

68

70

84

85

100

100

116

115

132

130

148

145

164

160

Şekil 4.1: Zeka Bölümü Puanlarının Kuramsal Dağılımı



A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  F A K Ü L T E S İ

Yapılan zihin engellilik tanımının uygulanmasında dört varsayımın gözönünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu varsayımlar tanımın ayrılmaz öğeleridir. Ta-
nımdan ayrı olarak düşünülemezler. Dolayısıyla zihin engelli çocukların tanılan-
malarında ve özel eğitim hizmetlerinin sunulmasında bu varsayımların gözönünde
bulundurulması gerekir.

Varsayım 1:  Geçerli bir tanılamada kültürel ve dil farklılıkları olduğu kadar
iletişim ve davranış özelliklerindeki farklılıklar da gözönünde bulundurulur.

Varsayım 2:  Uyumsal becerilerde sınırlılıklar bireyin yaşıtlarının bulunduk-
ları tipik çevre koşullarında geçerlidir ve bireyin bireysel destek gereksinimle-
rine bağlı olarak ortaya çıkar.

Varsayım 3: Bazı uyumsal becerilerde görülen sınırlılıklar tüm becerilerde ve
kişisel yeterliklerde de sınırlılığın olacağı anlamına gelmez. Birey diğer uyum-
sal becerilerde ve kişisel yeterliklerde güçlü olabilir.

Varsayım 4: Genellikle, belirli süre uygulanan uygun özel eğitim hizmetleri
sonucunda zihin engelli bireyin yaşam işlevlerinde ilerlemeler görülür.

Şekil 4.2'de tanımda yer alan üç temel öğenin birbiriyle nasıl bir ilişki içerisinde ol-
duğu gösterilmektedir.

Şekildeki üçgenin sol kenarında yer alan yeterlikler zihinsel ve uyumsal beceriler-
deki sınırlılıklarla ilişkili işlevleri göstermektedir. Üçgenin sağ kenarı işlevlerde sı-
nırlılığın anlam taşıdığı çevreyi tanımlamaktadır. Üçgenin tabanı işlevleri ve bunla-
rı etkileyen yardımların var olup olmadığını göstermektedir. Öyle ki çevrenin sun-
duğu uygun yardımlar bireyin işlevlerini geliştirebilir ya da bu yardımların olma-
ması, olumsuz çevre koşulları çocuğun durumu kötüleştirebilir.

Şekil 4.2 deki üçgenin eşkenar olmasının sizce anlamı nedir? Açıklayınız.
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Burada bir kez daha zihin engellilik durumunun bireyin yaşadığı çevre koşulları
içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Zihin engellilik ye-
terlikler ile çevrenin istekleri arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan
bir tür yetersizlik (işlevlerde sınırlılık) durumunu göstermektedir.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nca benimsenen zihin engellilik tanımı ya da ta-
nımları maalesef mevcut gelişmeleri yansıtmamaktadır. 1990 yılında yayınlanan
Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programında zihin engelli çocuklar "geri zekalı" adı al-
tında şöyle tanımlanmaktadır:

Doğumdan önce, doğum esnasında ve sonraki gelişim sürecinde oluşan çeşitli nedenlerle zi-
hin, sosyal, olgunluk, psikodevimsel gelişim ve fonksiyonlarda sürekli yavaşlama, durakla-
ma ve gerileme sonucu olarak yaşıtlarına göre 1/4 ve daha yüksek oranda gerilik ve yetersizli-
ği nedeniyle normal eğitim programından yararlanamayan.

Programda yer alan bu tanım ile açıklanan tanım arasındaki benzerlik ve farklı-
lıkları listeleyiniz.

3. Sınıflandırma
Yapılan yeni zihin engellilik tanımının en önemli özelliği, işlevsel olmasıdır. 1970'li
yılların öncesinde yapılan tanımlarda zeka bölümü (ZB) puanı tek ölçüt olarak ele
alınmakta idi. ZB puanı, zeka testleri üzerinde yapılan tartışmalar bir yana, bireyin
zihinsel yeterliklerini açıklamada oldukça yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla ZB pu-
anına bakarak çocuğun gereksinim duyduğu yardımın profilini çıkarmak mümkün
olamamaktadır.

Yeni yaklaşımda gereksinim duyulan yardımlar çok disiplinli bir ekip tarafından
Çizelge 4.1'de gösterilen yoğunluk düzeylerine göre tanımlanmakta ve sınıflandı-
rılmaktadır. Bu yapılırken aşağıda sunulan dört boyut dikkate alınmaktadır:

• Boyut I : Zihinsel İşlevler ve Uyumsal Beceriler

• Boyut II : Psikolojik / Duygusal Özellikler (örneğin davranış problemleri)

• Boyut III : Bedensel / Sağlık / Nedensel Özellikler

• Boyut IV : Çevresel Özellikler
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Buna göre çocuğun gereksinim duyduğu yardımın tipi ve yoğunluğu her bir boyut-
ta ayrı ayrı ayrıntılı bir biçimde değerlendirilir. Bunun için geliştirilmiş değerlen
dirme araçları vardır. Örneğin uyumsal beceriler boyutunda sıralanan, tanımda da
yer alan on becerinin herbirine ilişkin bir çok değerlendirme maddesi yer almakta-
dır.

Sonuç olarak günümüzde, zihin engelli çocukların ağırlık derecelerine göre; hafif,
orta, ağır ya da buna paralel olarak eğitilebilir, öğretilebilir, ağır şeklinde sınıflandı-
rılması yaklaşımından vazgeçilmiş görülmektedir.

Bu gelişmeler Türkiye'de yürürlükte olan yönetmelik ve programlara henüz yansı-
yabilmiş değildir. Halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Okul-
lar Yönetmeliğinin 6. maddesinde zihin engelli çocuklar Eğitilebilir, Öğretilebilir ve
Klinik Bakıma Muhtaç olarak Sınıflandırılmaktadır.

Esasen yapılan tüm tanım ve sınıflandırmalar, bilimdeki gelişmelerin bir ürünüdür.
Önemli olan bu gelişmelere açık olmak, onların arkasında kalmamak hatta mevcut
gelişmelere katkılar getirmektir. Yoksa yarın mutlaka yeni tanım ve sınıflandırma-
lar yapılacaktır.

4. Nedenler

Bugün zihin engelliliğin bilebildiğimiz 250'den fazla nedeni vardır. Ancak çoğu zi-
hin engellilik durumunda kesin neden ya da nedenler bilinmemektedir. A.B.D. ya-
pılan bir çalışmaya göre hafif derecede zihin engellilerin yarısında, ağır derecede zi-
hin engellilerin % 30'unda neden bilinmemektedir.
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Seyrek

Her zaman yard›ma gereksinim yoktur. Yaln›zca yaflam›n geçifl dönemlerinde (ör-

ne€in okula bafllama) k›sa süreli yard›ma gereksinim vard›r. Zaman zaman yard›mlar

yüksek ya da düflük yo€unlukta olabilir.

S›n›rl›

Uzunca bir süre yard›ma gereksinim vard›r. Ancak bu yard›m seyrek olarak yap›lan

yard›m niteli€inde de€ildir. Bir sonraki yard›m düzeyine göre daha az personele ge-

reksinim vard›r ve hizmetin maliyeti daha düflüktür.

Yo€€€€un

En az›ndan belirli ortamlarda (ifl ya da okul) sürekli (örne€in her gün) yard›ma ge-

reksinim vard›r. Yard›m belirli bir  amanla s›n›rl› de€ildir. Uzun süreli yard›ma gereksinim

vard›r.

Yayg›n

Sürekli ve yüksek yo€unlukta yard›ma gereksinim vard›r. Yayg›n yard›m tipik olarak

s›n›rl› ve yo€un yard›mlarda oldu€undan daha fazla personeli gerektirir.

Çizelge 4.1: Zihin Engellilerin Gereksinim Duydukları Yardımın Yoğunluk Düzeyine Göre Sınıflandırılması



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Nedenleri bilmenin iki önemli yararı var. Birincisi nedenleri bilirsek en azından bir
bölümünü önleyebiliriz, toplumu koruyucu önlemler konusunda aydınlatabiliriz.
İkincisi, neden ya da nedenlerin bilinmesi bize eğitim konusunda bazı ipuçları vere-
bilir. Örneğin Down Hastalığı olan çocukların bazı ortak özelliklerinden söz edile-
bilmektedir.

4.1. Organik Nedenler

Organik nedenler biyolojik ve tıbbi nedenleri kapsamaktadır. Ancak konu uzun bir
nedenler listesi oluşturmaktan çok daha karmaşıktır. Oluşturulan bu tür listelerde-
ki nedenler sıklıkla zihin engellilik durumu ile çağrışmakla birlikte, bunların varlığı
mutlaka zihin engellilik durumunu ortaya çıkarmayabilir ya da ortaya çok daha
ağır bir tablo çıkabilir.

4.2. Çevresel Nedenler

Zihin engellilerin % 80-85'ini hafif derecede geri olanlar oluşturmaktadır. Bunların
çoğunluğunda herhangi bir organik nedene rastlanamamaktadır. Bu gibi durum-
larda neden olarak psikososyal dezavantaj gösterilmektedir. Psikososyal dezavantaj
genellikle erken çocukluk döneminde yaşanılan yoksul sosyal ve kültürel çevreyi
tanımlamaktadır. Bu konuda kesin kanıtlar olmamakla birlikte günümüzde hafif
derecede zihin engellilik durumunda psikososyal dezavantajların önemli rol oyna-
dığına inanılmaktadır.

5. Eğitim Yaklaşımları

5.1. Eğitim Programlarının Amaçları

Zihin engelli çocukların ne öğrenmeye gereksinimleri var?

Yakın bir zamana kadar hafif derecede zihin engellilere, geleneksel akademik konu
alanlarının ağırlıklı olduğu genel eğitim programları yavaşlatılmış ve sadeleştiril-
miş bir biçimde uygulanıyordu. Daha ağır derecedeki çocuklarda ise günlük yaşam
etkinlikleri için gerekli ya da önkoşul olduğu düşünülen becerilerin öğretimine (bu
etkinliklerle yeterince ilişki kurulmaksızın) ağırlık veriliyordu. Saatlerce, günlerce
kovaya küpler konuyor, nesneler renklerine göre gruplandırılıyordu.

Bu çocuklara bu kadar bilgi yüklemenin, bir çok beceriyi ölçüsüz bir biçimde öğret-
menin onlara ne yararı olabilir? Yaşamlarını daha bağımsız bir biçimde sürdürmele-
rini sağlar mı?

Bu nedenle, bu çocuklara ne öğreteceğiz sorusuna yanıt olarak "işlevsel akademik
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beceriler" ve "bağımsız yaşama becerileri" diyoruz.

• İşlevsel Akademik Beceriler

Burada işlevsellikten amaçlanan, öğretilecek bilgi ve becerilerin günlük yaşamda,
evde, toplumda ve çevrede kullanılabilir, işe yarar olmasıdır. Ancak bunu yaparken
bireysel farklılıkları dikkate almak gerekir. Çünkü bir zihin engelli çocuk için gerek-
li olan bir bilgi ya da beceri diğeri için olmayabilir. Bunun için şu sorulara yanıt ara-
mamız gerekir:

a. Programın içeriği evde, okulda ya da toplumda mümkün olduğunca bağım-
sız işlevlerde bulunmak için gerekli olan bilgi ve beceriler üzerinde yoğunlaş-
makta mıdır?

b. İçerik gelecekteki gereksinimleri karşılayacak nitelikte midir?

c. Çocuğun ailesi içeriğin hem halihazırdaki hem de gelecekteki gereksinimler
için önemli olduğunu düşünmekte midir?

d. Çocuk içeriğin hem halihazırdaki hem de gelecekteki gereksinimler için
önemli olduğunu düşünmekte midir?

e. İçerik çocuğun takvim yaşına ve halihazırdaki zihinsel, akademik ya da dav-
ranışsal performans (başarı) düzeyine uygun mudur?

f. Çocuğun kavram ve becerileri öğrenmemesinin sonuçları neler olur?

Öğretilmesi düşünülen herhangi bir becerinin işlevsel olup olmadığına karar vere-
bilmenin belki de en basit yolu, zihin engelli çocuğun "21 yaşında olduğumda buna
gereksinimim olacak mı?" sorusuna vereceği yanıta bakılmasıdır.

Çocuğa sunulacak eğitim programlarına karar verirken dayanak noktası bu soruya
verilecek yanıt olmalıdır. Ufak yaşlardaki zihin engelli çocuklar bu soruya yanıt ve-
remezler. Bu nedenle aileler ve öğretmenler bu soruya onlar adına yanıt vermelidir.

• Bağımsız Yaşama Becerileri

Bağımsız yaşama becerileri farklı biçimlerde gruplandırılmakta ve sıralanmaktadır.
Üstelik bu becerilere verilen önem bir toplumdan diğerine farklılık gösterebilmek-
tedir. Bu konuda Dever'in yaptığı sınıflama uygulamada geniş kabul görmektedir.

Dever toplumsal yaşayış becerileri adı altında 300 öğretimsel amaç belirlenmiştir.
Bunlar beş başlık altında gruplandırılmıştır.
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- Kişisel bakım ve gelişim
- Ev ve toplum yaşamı
- İş / meslek
- Boş zamanları değerlendirme
- Seyahat

Şekil 4.3'de bu beş alan ve bunların birbiriyle ilişkisi gösterilmektedir.

5.2. Öğretim Yöntemleri

Zihin engelli çocukların eğitimlerinde daha etkili öğretim yöntemleri arayışları gü-
nümüzde de sürmektedir. Bu arayışlar içerisinde davranışçı yaklaşım ya da uy-
gulamalı davranış analizi yöntemleri başarılı sonuçlar vermektedir.

Uygulamalı davranış analizi kısaca, arzu edilen öğrenmelerin sağlanması için çev-
redeki olayların sistemli bir biçimde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Uygula-
malı davranış analizi içerisinde yüzlerce özel öğretim tekniği yer almakla birlikte
yöntemin temelini altı temel süreç oluşturmaktadır:

- Yeni beceri ya da öğretilecek davranışın açık bir biçimde tanımının ve görev
analizinin yapılması.

- Öğrencinin beceriye ilişkin performansının doğrudan ve sıklıkla ölçülmesi.
- Öğretimde öğrencinin aktif katılımının sağlanması.
- Öğrenci performansına hemen ve sistematik geri bildirim sağlanması.
- Uyaran kontrolü yoluyla doğru öğrenci tepkilerinin öğretim amaçlı ipuçla-

rından ya da yardımlardan doğal ortamlardaki uyaranlara transfer edilmesi.
- Yeni öğrenilmiş becerilerin farklı ortamlarda genellenmesi ve sürdürülmesi

yollarının geliştirilmesi.
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• Görev Analizi

Çocuğa öğretilecek karmaşık ya da bir çok basamaktan oluşan davranış ya da bece-
rileri ufak, öğretilmesi kolay alt görevlere bölmektir. Daha sonra elde edilen alt bece-
riler ya da görevler ard arda sıralanır.

Görev analizinde elde edilen alt beceriler çocuğun durumunu değerlendirmede do-
layısıyla öğretime nereden başlayacağımız konusunda bize yardımcı olur.

• Doğrudan ve Sıklıkla Ölçümler

Burada doğrudan ölçümden amaçlanan çocuğun performansının o becerinin geçti-
ği doğal ortamlarda objektif olarak kaydedilmesidir. Sıklıkla ölçümden amaçlanan
ölçümlerin öğretim boyunca sürekli olarak yapılmasıdır.

Bu yapılmazsa herşeyden önce uyguladığmız yöntemin çocuk için etkili olup olma-
dığına karar veremeyiz. Çocukta meydana gelen gelişmeleri gözümüzden kaçırabi-
liriz.

Doğrudan ve sürekli yapılan ölçümler zihin engelli çocuğun öğretim çalışmalarının
planlamasında da bize önemli bilgiler verir.

• Çocuğun Aktif Katılımı

Zihin engelli çocuğun öğretim süreci içerisinde aktif olması etkili öğrenme açısın-
dan son derecede önemlidir.

Bu nedenle zihin engelli çocuğun öğretime etkin katılımı sağlanmalı, bu yöndeki
davranışları cesaretlendirilmeli ve pekiştirilmelidir.

• Sistematik Geri Bildirim

Çocuğa bulunduğu performansa ilişkin bilgi sağlanmasına geri bildirim diyoruz.
Geri bildirim doğru yanıt ya da tepkiler için olumlu geri bildirim, doğru olmayan
yanıt ya da tepkiler için hata düzeltme olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
Doğru yanıtları övgü ve pozitif pekiştireçlerin diğer türleri izler. Yanlış ya da hatalı
yanıtlar öğrencinin cesaretini kırmadan sistematik olarak düzeltilir.

• Uyaran Kontrolü

Deneme yanılma yoluyla öğrenme normal çocuklarda etkili bir yöntem olabilir. An-
cak zihin engelli çocukların geçmişte yoğun başarısızlıklar yaşadıkları düşünüldü-
ğünde, bu yöntemin onlar için pek uygun olmadığı söylenebilir. Etkili bir öğretim
sürecinde, bu çocukların doğru yanıt verme ya da tepkide bulunma olasılıkları mut-
laka artırılmalıdır. Bunu sağlamanın başta gelen yollarından birisi ipucu verilmesi
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ya da yardım edilmesidir. Yapılacak yardım ya da verilecek ipucu "şöyle yap", "böy-
le yap", "şuraya dikkat et", "evet" gibi sözel nitelikte olabilir. Çocuğa nasıl yapacağı
gösterilir ya da model olunabilir. Yapılacak yardım bedensel de olabilir, çocuğa do-
kunularak, elleri ya da vücudu yönlendirilir.

Burada önemli olan çocuğun başarılı olmasını sağlamaktır. Bunu yaparken yardımı
giderek azaltmamız gerekir. Hedef, çocuğun davranışla ilgili doğal ortamlarda var
olan ipuçlarına tepkide bulunur hale gelmesidir. Bir başka deyişle davranış ya da
beceriyi bir başkasının uyarı ya da yardımına gereksinim olmaksızın yerine getir-
mesidir.

Her zaman az yardım çok yardıma yeğlenmelidir.

• Genelleme ve Sürdürme

Burada genelleme ve sürdürmeden amaçlanan öğrencinin öğrendiği bir beceriyi
farklı ortamlarda uygulayabilmesi ve öğrenmenin kalıcı olmasıdır.

Öğrenmede genelleme ve sürekliliği gerçekleştirebilmenin belki de en etkili yolu;
öğretim çalışmalarının mümkün olduğunca doğal ortamlarda gerçekleştirilmesi ve
bu ortamlarda yerine getirilen becerilerin pekiştirilmesidir.

6. Türkiye'de Zihin Engelli Çocukların Eğitimleri
Tanım bölümünde de değinildiği gibi, Türkiye'de zihin engellilik durumu tek bir
boyutta, zekada gerilik boyutunda ele alınmaktadır. En azından uygulamadaki du-
rum budur.

Daha önce de belirtildiği gibi, zihin engellilerin büyük çoğunluğunu hafif derecede
olanlar oluşturmaktadır. Bu gruba giren çocukların farkedilmeleri çoğu kez ilköğre-
tim öncesinde mümkün olamamaktadır. Çünkü bu çocuklar okul öncesi dönemde
yaşıtlarından farklı davranışlar göstermemektedirler ya da gösterdikleri farklılıklar
çok azdır, dolayısıyla gözden kaçmaktadırlar. Ancak okula başlandığında yaşanan
yoğun okuma-yazma ve akademik öğrenme yaşantıları, bu çocuklar ile yaşıtları
arasındaki farkı daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Türkiye'de zihin engelli çocukların tanılanmaları ve uygun özel eğitim ortamlarına
yerleştirilmelerinden illerde bulunan rehberlik ve araştırma merkezleri sorumlu-
dur. Rehberlik ve araştırma merkezleri genellikle okullarda yaptığı taramalarla ya
da siz, öğretmenlerin gönderdiği öğrencileri inceleyerek bu çocukları belirler. Bu
gruptaki çocukların çok azını anne babası elinden tutup rehberlik ve araştırma mer-
kezine getirir.

Bu işleyişle ilgili olarak, rehberlik ve araştırma merkezlerinin olanaklarının sınırlı
olması, bu nedenle her okula ulaşılamaması, zihin engellilik durumunun belirlen-
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mesinde yalnızca zeka bölümü puanının dikkate alınması, yapılan taramalarda gö-
rüşlerine başvurulan öğretmenlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmamaları,
sıklıkla eleştiri konusu yapılmaktadır.

Gerilik durumları orta ve ağır derecede olan zihin engelli çocuklar çoğu kez okul ön-
cesinde farkına varılırlar. Çünkü yaşıtları ile aralarında gözle görülebilecek ciddi
farklılıklar vardır.

Konunun eğitim boyutuna bakıldığında, son 10-15 yıl içerisinde kaydedilen olumlu
gelişmelere rağmen ortaya iç açıcı bir tablo çıkmamaktadır. İlköğretim çağındaki zi-
hin engelli çocukların ancak % 5'ine özel eğitim olanakları sağlanabilmektedir. Geri-
ye kalan çocuklar ya düşe kalka normal sınıflara devam etmekte ya da en doğal hak-
ları olan eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadırlar.

Türkiye'de ilköğretimin 8 yıla çıkarılması kararının zihin engelli çocukların eğitim-
lerine yansımaları henüz netlik kazanmamıştır. Bu olası yeniden yapılanma süreci
öncesinde sınırlı sayıda zihin engelli çocuğa sağlanan özel eğitim olanakları şöyle
özetlenebilir.

Zihin engellilik durumları hafif derecede olan çocuklar genellikle normal okulların
bünyesinde olan özel eğitim sınıflarına yerleştirilmektedir. 1997-1998 öğretim yılın-
da bu sınıfların sayısı bine yakındır. Bu sınıflarda özel eğitim programları uygulan-
maktadır. Mezun olan öğrenciler o bölgede varsa çıraklık düzeyinde eğitim veren
dört yıllık meslek okullarına devam etmektedirler. Bu okulların sayısı 30'u aşmıştır.

Son yıllarda ikinci ünitede açıklanan kaynaştırma ilkesi uyarınca bu çocukların eği-
tim gereksinimlerinin onları yaşıtlarından ayırmadan, normal sınıflarda karşılan-
masına özen gösterilmektedir. Ancak gerekli destek hizmetlerinin sağlanmasında
ciddi problemler vardır.

Zihin engelli çocukları nereye kadar olağan yaşamın dışında tutabiliriz?

Zihin engellilik durumu orta ve ağır derecede olan çocuklar ilkokul düzeyinde eği-
tim-uygulama okullarına devam etmektedirler. Bu okulların sayısı 50'ye ulaşmıştır.
Gündüzlü olan bu okulları bitiren çocuklar bulundukları bölgede var ise sayıları yi-
ne 50'yi bulan mesleki eğitim merkezlerine devam etmektedirler.

Sıralanan tüm bu sınıf ve okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunu nor-
mal sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Halen, üç üniversitede bu çocukların eği-
timleri alanına öğretmen yetiştiren dört yıllık lisans programları bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu okulların yanısıra üniversiteler ve gönüllü kuru-
luşların bünyesinde bu çocuklar için açılmış pek çok program, merkez ya da birim
bulunmaktadır. Bunların tamamına yakını gündüzlüdür.
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Özet
Zihin engellilik durumu, en kısa anlatımla, hali hazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıklar gös-
terme olarak tanımlanmaktadır.

Zihin engelliler, farklı boyutlarda duydukları yardımın yoğunluk derecesine göre sınıflandı-
rılmaktadırlar.

Zihin engelliliğin bilinen 250'den fazla nedeni vardır. Ancak bu nedenlerle zihin engellilik
durumu arasında birebir bir ilişki yoktur.

Zihin engelli çocukların eğitimlerinin temel amacı, onların bağımsız yaşama becerilerini da-
ha da geliştirmektir.

Zihin engelli çocukların eğitimlerinde uygulamalı davranış analizi yöntemi yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Türkiye'de zihin engelli çocukların ancak ufak bir bölümüne özel eğitim hizmetleri sunula-
bilmektedir.

Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yenıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Yapılan ilk zihin engellilik tanımlarında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer
almıştır?
A. Tıbbi
B. Psikolojik
C. Sosyal
D. Kültürel
E. Psikososyal

2. Günümüzde yaygın olarak benimsenen AAMR'nin 1992 tanımı daha önce
yapılan tanımlardan hangi yönüyle farklılaşmaktadır?
A. Daha işlevsel olması
B. Uyumsal becerilere daha fazla önem vermesi
C. Zihinsel işlevlere daha fazla önem vermesi
D. Yaş sınırı getirmesi
E. Kapsamının daha geniş olması
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3. Zeka bölümü puanlarının kuramsal dağılımına göre WISC-R puanında (-2)
standart sapmanın karşılığı zeka bölümü (ZB) puanı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A. 50 ZB
B. 55 ZB
C. 60 ZB
D. 65 ZB
E. 70 ZB

4. Aşağıdakilerden hangisi, zihin engellilik tanımının uygulanmasında gözö-
nünde bulundurulması gereken varsayımlardan birisi değildir?
A. İletişim ve davranış özelliklerindeki farklılıkların gözönünde bulundu-

rulması
B. Kültürel ve dil farklılıklarının gözönünde bulundurulması
C. Zihinsel işlevlerdeki sınırlılıkların mutlaka uyumsal becerilerde sınırlı-

lıklara neden olmayacağının gözönünde bulundurulması
D. Bireyin bazı uyumsal becerilerde ve kişisel yeterliklerde güçlü olabilece-

ğinin gözönünde bulundurulması
E. Uygun özel eğitim hizmetlerinin zihin engelli bireyin yaşam işlevlerinde

ilerlemelere neden olacağının gözönünde bulundurulması

5. Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi zihin engelli çocukların eğitim-
lerinde yaygın olarak kullanılmaktadır?
A. Sunuş Yoluyla Öğretim
B. Buluş Yoluyla Öğretim
C. Tam Öğretim Yoluyla Öğretim
D. Uygulamalı Davranış Analizi Yoluyla Öğretim
E. Araştırma-Soruşturma Yoluyla Öğretim

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
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Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• öğrenme güçlükleri kategorisine ilişkin temel kavramları anla-

yabilecek,
• öğrenme güçlüğü gözlenen bireylerdeki davranış özelliklerini

betimleyebilecek,
• öğrenme güçlüğü gözlenen bireylerin ayırdedilmesinde ve de-

ğerlendirilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi
olacak,

• öğrenme güçlüğü gözlenen bireylerin eğitimlerinde kullanılan
yaklaşımlar hakkında görüş sahibi olacak,

• öğrenme güçlüğü gözlenen öğrenciler için sınıfta alınacak ön-
lemler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
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1. Giriş
Öğrenme güçlükleri, özel eğitimin yeni buna karşılık en yaygın ve en çelişkili kate-
gorilerinden biridir. Günümüze değin üzerinde en çok tartışılan, ancak bir özel eği-
tim kategorisi olarak varlığı hala sorgulanmakta olan bir gruptur. Bu kategorinin or-
taya çıkmasına neden olan tarihsel geçmiş 19. yüzyıl başlarına rastlasa bile, öğrenme
güçlüklü teriminin kullanılıp yaygınlaşması ilk olarak 1963'de Samuel A. Kirk tara-
fından okulda ciddi öğrenme sorunları yaşayan fakat belirli diğer engelleri bulun-
mayan öğrenciler için ortaya atılmıştır. Bu tarihte sonra öğrenme güçlüklü olarak ni-
telendirilen öğrenci sayısında artış gözlenmiştir.

Öğrenme güçlükleri, Türkiye'de de bir özel eğitim kategorisi olarak yasa ve yönet-
meliklerde yer almış ancak, yasal düzenlemelerin öngördüğü özel eğitim hizmetle-
rinin gereği gibi verilmediği bir gruptur. Birçok öğrenme güçlüğüne sahip çocuk
normal eğitim kurumlarında fark edilmeden eğitimlerini sürdürmeye çalışmakta
ve doğal olarak büyük engellerle karşılaşarak, başarısızlığa itilmekte, sonunda eği-
timlerini yarıda bırakmak zorunda kalmaktadır. Diğer bir kısım öğrenci ise, zihin
engelli öğrenciler için desenlenen eğtimi sınıflarında eğitim-öğretim hizmetlerin-
den yararlanmaktadır. Öğrenme güçlüklü öğrencilerin başarılı olabilmeleri için et-
kili sınıf yönetimi tekniklerinin kullanılması ve öğrenciye destek özel eğitim hiz-
metlerinin sağlanması gerekmektedir. Öğretmenlerin ise, etkili öğretim istek ve ça-
balarını yerine getirebilmeleri, öğrenme güçlüklü öğrenciler hakkında bilgi sahibi
olmalarına ve sınıflarında karşılaşabilecekleri öğrenme güçlüklü öğrenciler kadar,
normal öğrenciler için de yararlı olabilecek önlemleri alabilmelerine bağlıdır. Bu
ünitenin, bu amaca yönelik yol gösterici olacağı umulmaktadır.

2. Öğrenme Güçlüklerinin Tanımı

Öğrenme güçlükleri terimi, genel olarak zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde
ya da üstünde olmakla birlikte, öğrenme sorunları yaşayan çocuklar için kullanıl-
maktadır. Öğrenme güçlüklerinin tanımlanması da tarihsel bir gelişim göstermiş ne
var ki, günümüze değin işlevsel bir tanım yapılamamıştır. Tanımlardaki farklılığın
önemli nedenlerinden biri, bu sınıflamaya giren bireylerin öğrenme güçlükleri ba-
kımından birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip olmalarıdır. Önerilen ta-
nımlardan bazıları öğrencilerde gözlenen bu ortak özellikleri içerirken, bazıları öğ-
renme güçlüğüne yol açması olası fakat geçerliliği kanıtlanamamış bazı nedenleri
(örneğin, minimal beyin hasarları, nörolojik bozukluklar) içermektedir. 

Dahası, öğrenme güçlükleri ile ilgilenen disiplinler ile toplumsal kuruluşların çok-
luğu, bu kurumların hangi amaçla ne tür tanım yapılması konusunda uzun yıllar
uzlaşamamalarına yol açmış, sonuçta kavram ve terim karmaşası ortaya çıkmıştır.
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A.B.D.'de yasal olarak kabul edilen tanıma kıyasla, en yaygın kabul gören tanım Na-
tional Joint Committe for Learning Disabilities tarafından önerilmiştir. İlk olarak
1981'de önerilen bu tanım 1991'de diğer dayanışma dernekleri temsilcileriyle birlik-
te gözden geçirilerek üzerinde en çok uzlaşılan tanım olmuştur: 

Öğrenme güçlükleri, dinleme, konuşma, okuma, yazma, usa vurma ya da matema-
tik yeteneklerinin kazanımında ve kullanımında önemli ölçüde güçlüklerle kendini
gösteren heterojen bir grup bozukluğu içeren genel bir terimdir. Bu bozukluklar bi-
reyin içsel özelliği olup, merkezi sinir sistemindeki aksaklıklardan kaynaklandığı
varsayılmakta ve yaşam boyu sürebilmektedir. Kendini-düzenleyebilme, toplum-
sal yaşamı algılama ve sosyal etkileşim davranışlarındaki sorunlar öğrenme güç-
lükleri ile birlikte ortaya çıkabilir fakat bu sorunlar kendi başlarına bir öğrenme güç-
lüğü kategorisi oluşturmazlar. Öğrenme güçlüğü, diğer özür gruplarıyla (örneğin,
duyusal özür, zihinsel özür, sosyal ve duygusal özür) ya da çevresel etkilerle (örne-
ğin, kültürel farklılıklar, yetersiz ya da uygun olmayan öğretim) birarada olabil-
mekle birlikte, bu koşulların ya da etkilerin doğrudan sonucu değildir (NJCLD, 1994
p. 19).

İngiltere'de ise öğrenme güçlüğü terimi, zihinsel engelini de kapsayacak biçimde
kendi içinde beş alt sınıfa ayrılan daha geniş bir engel grubu için kullanılmaktadır.
Bu ülkede; sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel farklılıklara bağlı genel okul başa-
rısızlığı hafif derecede öğrenme güçlüğü; geçerli bir nedeni olmasa bile belirli
akademik alanlarda (örneğin, matematik) önemli ölçüde başarısızlık gösteren öğ-
renciler belirli öğrenme güçlüğü adı altında sınıflandırılmıştır. 

Türkiye'de öğrenme güçlüğü, yasal yerini Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinin 4.
maddesinin k' fıkrasında almıştır. Buna göre:

"Öğrenme güçlüğü olan, gerek zeka düzeyi yönünden ayrıcalığı olmamakla bera-
ber yetiştiği çevrenin maddi ve kültürel yetersizliği yüzünden eğitim ve öğretim
için ilgileri, tecrübeleri bulunmayan veya organik ve fonksiyonel sebeplere bağlı
özel nitelikte anlama, anlatma, okuma, yazma, çizme, tanıma ve kavramlaştırmada
güçlükleri olan çocuklar" (M.E.B. 1990)

olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarı örneklerden kolayca anlaşılacağı gibi, öğrenme güçlüklü olarak nitelendiri-
len öğrenciler özellikle akademik alanları içeren becerilerde güçlük göstermektedir-
ler. Öğrenme güçlüklü öğrencilerin pek çoğu gelişim örüntüleri yönünden de kendi
yaş düzeyine uygun yeterlilikleri ve yetersizlikleri bakımından bireye özgü farklı-
lıklar gösterebilmektedir. Bu özelliklerin belli başlıları değerlendirme bölümünde
ele alınmıştır. 

Sınıfınızda bu tanımlara uygun öğrenciler var mı?
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3. Öğrenme Güçlüklerini Açıklayan Yaklaşımlar
Neden bazı bireylerde diğerlerine göre farklı öğrenme yaşantıları gözlenmektedir?
Bu ve benzeri soruların yanıtını açıklayabilmek için öğrenme güçlüklerinin neden-
leri ve öğrenme güçlüğüne etki eden durumların açıklanmasında farklı yaklaşımlar
ortaya çıkmıştır. Esasen öğrenme güçlüklerinin nedenleri pek bilinmemektedir. Bi-
rinci ünitede öne sürülen pek çok neden öğrenme güçlüğü için de geçerli olabilir.
Öğrenme güçlüğüne yol açan nedenlerin araştırılması engelin özellikle tıbbi açıdan
önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak öğrenme güçlüklerine etki eden du-
rumların araştırılması öğrenme güçlüklerinin giderilmesi amacını taşır. Aşağıda
öğrenme güçlüklü öğrencileri tanımlama, değerlendirme ve eğitilmeleri konusun-
daki bakış açılarını yansıtan bu yaklaşımlar kısaca tanıtılmaktadır. 

• Klinik Yaklaşım

Bu yaklaşıma göre, öğrenme güçlüğünün kaynağı bireyde, onun içsel özelliğinde-
dir. Diğer bir deyişle, öğrenme güçlüğü, bireyin kişilik, biyofiziksel, psikolojik ve
nörolojik gibi özelliklerinde aranarak; minimal beyin hasarları, beyin zedelenmele-
ri, merkezi sinir sistemi aksaklıkları gibi zedelenmeye yol açan nedenler, bu zede-
lenmelerin oluş zamanı, derecesi ve seyri üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Öğrenme güçlüklerini anlamamıza önemli etkisi olan bir diğer görüş, bilişsel işlem-
leme modelidir. Bilişsel psikolojinin etkisiyle, bilginin nasıl kazanıldığı, örgütlendi-
ği, saklandığı ve gerektiğinde kullanıldığına ilişkin yanıt aranmaktadır. Öğrenme
güçlüklerinin altında yatan temel sorun olarak, bireylerin bilgiyi işlemleme sırasın-
da uygun stratejileri gerektiği gibi kullanamadıkları öne sürülmekte ve sorunların
kaynağı da nörolojik bozukluklara bağlı psikolojik süreçlerdeki aksaklıklara bağ-
lanmaktadır.

Bazı batı ülkelerinde ve özellikle A.B.D. de önerilen tanımlarda, bu modelin büyük
etkisi olmuş ve engellilik durumundan bireyin kendisi sorumlu tutulmuştur. Bu
durum, klinisyenlerin, ailelerin öğretmenlerin kısaca çevrenin yükünü azaltmıştır.
Klinik modeller öğrenme güçlüklerinin giderilmesinde bireyi hedef alır, bireysel ve
grup terapileri ile bireyin kişiliğini, bu kişiliğin geliştiği aile ve okul ortamını, nöro-
lojik ve psikolojik süreçlerinin eğitimine önem verir. 

• Gelişim Geriliğini Temel Alan Yaklaşım

Bu yaklaşım da, öğrenme güçlüğünün kaynağını bireyin içsel özelliğinde aramak-
tadır. Bu yaklaşım, nörolojik ve psikolojik süreçlerin gelişiminde akranlarına kıyas-
la gerilik gösteren çocukların öğrenme güçlüklü olma riski taşıdığı varsayımından
hareket eder. Çünkü bu çocuklar ileriki okul yıllarında akademik öğrenmeye önko-
şul bilişsel hazırbulunuşluk düzeyine erişmekte geç kalacaklardır. Araştırma bul-
guları belirli gelişim alanlarında gelişim geriliği modelini destekler görünmektedir.
Özellikle, dil ve konuşma gelişiminde gecikme ve güçlük gözlenen çocukların pek

Vitamin, protein ve mine-
ral eksiklikleri, yiyecek
maddelerine katılan yapay
renklendirici, tatlandırıcı,
koruyucu gibi katkı mad-
delerinin yan etkileri ve
kokain, uyuşturucu gibi
alışkanların biyokimyasal
dengeyi etkilediğini ve
merkezi sinir sistemi ak-
saklıklarına yol açabildiği-
ni biliyor muydunuz?.

Öğrenme güçlüklerinin
anlaşılmasını nöropsikolo-
jik açıdan açıklamaya çalı-
şan araştırmacılar insan
davranışları ile beynin işle-
yişi (örneğin, sözel ve sözel
olmayan beceriler için bey-
nin iki yarım küresinin
yanlılaşması) arasındaki
lişkiyi irdelemeye çalış-
maktadırlar. Bu araştırma-
lar, geçmiş yıllara kıyasla,
son yıllardaki teknolojik
ilerlemelerle beyin hasar-
ları ve bu hasarların davra-
nışlara etkisi üzerinde (ör-
neğin, elektroensefelogra-
fi, bilgisayarlı beyin to-
mografisi) önemli ölçüde
gelişme göstermektedir.
Ne var ki, bu araştırmala-
rın öğrenme güçlüklü öğ-
rencilere ne öğretilmesi ge-
rektiği ve nasıl öğretilmesi
gerektiği konusunda pra-
tikte pek yararı olmamak-
tadır. 

Ö Ğ R E N M E  G Ü Ç L Ü Ğ Ü  G Ö Z L E N E N L E R 57 



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

çoğunda akademik öğrenme güçlükleri gözlenmektedir. Öylesine ki, son yıllardaki
araştırma bulguları dört, beş yaşlarına kadar konuşmayan ya da bu yaşlara kadar
ciddi dil ve konuşma güçlüğü gösteren çocukların bu sorunlarının okul yıllarında
da devam ettiğini ve okuma, yazma, gibi ilgili akademik alanlarda sorunlar yaşa-
dıklarını göstermektedir. Nitekim, dil ve konuşma güçlüklerinin erken değerlendi-
rilip uygun özel eğitim önlemleri alındığında okulda akademik alanlardaki sorun-
lar önlenebilmektedir.

• Niteliksiz Çevre Modeli

Bu yaklaşıma göre, sorunun kaynağı bireyin çevresindedir. Bu görüşün savunucu-
larından davranışsal yaklaşımı benimseyenlerce, zihinsel veya nörolojik işlemle-
meye bağlı süreçler gözlenebilir özellikler taşımadığı, yalnızca çıkarsanabileceği
için ilgi alanlarına alınmamıştır. Öğrenciler arasında bilişsel farklılıklar olabileceği-
ni yadsımasalar da, öğrenme sorunlarını bireyin içsel yetersizliklerinin bir sonucu
olarak görmez, aksine sorunun niteliksiz öğretim, yetersiz pekiştirme ve alıştırma
yapılmasından kaynaklandığını ileri sürürler. Davranışsal yaklaşımın, öğrenme sü-
reçlerinin kuramsal olarak anlaşılması ve öğrenme güçlüklü öğrencileri değerlen-
dirme ve öğretimlerinde uzun bir geçmişi vardır. Örneğin, uygulamalı davranış
analizi, bu kuramın öne sürdüğü, davranış değişikliği yaklaşımıdır. Bu sayede, öğ-
retim proğramlarının desenlenmesine doğrudan hizmet edecek ölçüt bağımlı, öğ-
retmen yapımı testler kullanılagelmiş; öğrenci davranışlarını sürekli olarak gözle-
yebilme ve uygun öğretim teknikleri geliştirme konusunda pratik yararları
olmuştur. Ancak, davranışsal yöntemlerin, karmaşık becerilerin kazanılmasındaki
etkililiği henüz araştırma aşamasındadır.

• Ekolojik Yaklaşım

Ekolojik yaklaşım, insan davranışlarının birey-çevre etkileşiminin bir işlevi olarak
ortaya çıktığını savunmaktadır. Bu yaklaşımda, birey ile çevresi arasında
davranışsal, bilişsel ve çevresel olarak karşılıklı birbirlerini etkileme süreci söz
konusudur. Bu modele göre öğrenme güçlükleri a) doğrudan çevresel etkilere
dayalı olarak ortaya çıkabilir; b) hem bireyin içsel özelliklerinden, hem çevresel
etmenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir; c) bireyin ileri derecede engelli olmasına
bağlı olarak çevrenin onu uygun tepkiyi verme yetersizliğiyle ortaya çıkabilir.
Ekolojik yaklaşım, çevrenin fiziksel özellikleri, öğrenci-öğrenci etkileşimi;
öğretmen-öğrenci etkileşimi, ev ve sınıf gözlemine ağırlık vererek öğrencinin nasıl
öğrendiği konusuna duyarlılık göstermiştir. Bu yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen
programlar beceri öğretimi üzerinde dururlar.
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4. Öğrenme Güçlüklerinin Değerlendirilmesi

4.1. Öğrenme Güçlüklü Öğrencileri Belirlemede Ayırıcı Koşullar

Öğrenme güçlüklü öğrencilerin en belirgin özellikleri okul başarısızlığıdır. Ne var
ki, öğrenme güçlüklü olmayan fakat okulda başarısız olabilen öğrencilere de
rastlanmaktadır. Bu gibi öğrenciler yanlış tanılanma sonucu öğrenme güçlüklü
olrak nitelendirilebilirler. Bu nedenle bir öğrencinin öğrenme güçlüklü olarak
nitelendirilebilmesi için, o öğrencide gözlenmesi gereken ayırıcı koşullar öne
sürülmüştür.

a.  Okul başarısızlığı:

Okul başarısızlığı, bir öğrencinin, kendi yaş ve yetenek düzeyine uygun öğrenme
yaşantısı sağlandığı halde ortalama okul başarısı gösteren öğrencilere göre önemli
ölçüde başarısızlık göstermesidir. Öğrenme güçlüklü öğrencilerdeki okul
başarısızlığı dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik gibi akademik
becerileri öğrenmede güçlükle kendini gösterebilir. Ancak okul başarısızlığı ile
öğrenme güçlüğü arasındaki sınır kesin olarak çizilememektedir. Öğrenme
güçlüklü olarak nitelendirilmeyen fakat okulda başarısız olabilen öğrencilere de
rastlanmaktadır. Bu güçlükler aşağıda ana başlıklar olarak verilmiştir:

• Yazma ve yazılı anlatım güçlükleri, el yazısı gibi yazma becerileri, harfleme
ve noktalama işaretleri, dilbilgisi kullanımı ile yazılı anlatım becerilerinde
gözlenir. Yazılı anlatım becerilerindeki güçlükler, özellikle metin yapısını
örgütleme, bağlaşıklık ve bağdaşıklık özelliklerine dikkat etme, zengin sözcük
dağarcığı kullanımında gözlenmektedir.

• Okuma becerilerinde güçlükler, sesli ve sessiz okuma ya da temel okuma ve
okuduğunu anlama olarak ele alınmaktadır. Bu güçlükler sıklıkla sözcük
tanıma, sözcük tanıma sırasında harflerin dizisel ve dizimsel hatalı (atlama,
ekleme, ters çevirme) okunmaları; metin okuma ve kavramada okuduğundan
anlam çıkarma, ana fikir bulma, olayları sıralayabilme, karakterleri tanımlaya-
bilme gibi öykü analizleri yapabilme; gerçek-gerçeküstü ayrımlarını
yapabilme ve metin özetleme güçlükleri olarak özetlenebilir.

• Matematik becerilerinde güçlükler, matematik sembollerini ayırdetme
(rakamları, şekilleri; şekillerin uzayda konumlarını; temel aritmetik işlemleri
(dört işlem); ritmik sayma; tane, miktar, parça-bütün kavramları; zaman, para
ve ölçü kavramlarının öğrenilmesi ile sözel matematik problemlerini anlama ve
çözümünde güçlükler olarak gözlenmektedir.
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b.  Yetenek ve akademik başarı arasında fark

Öğrenme güçlükle olarak nitelendirilen öğrencilerin yetenekleri (zeka) ile
başarıları (yaş ve sınıf düzeyine göre) arasında bulunan fark bir ölçüt olarak
kullanılmaktadır. Örneğin, yaş ve zeka düzeyi bakımından üçüncü sınıfta bulunan
bir öğrencinin bazı derslerde birinci sınıf düzeyinde olması. Akademik gerilik
olarak tanımlanan bu farklılık, öğrencinin standartlaştırılmış bağıl zeka testleriyle
ölçülen potansiyeline karşın, belirli alanlarda standartlaştırılmış başarı testlerinde
aynı başarıyı gösterememesi durumudur. Yetenek ile başarı arasındaki farkın ne
denli geçerli bir ölçüt olduğu sorgulanmaktadır. Dahası, bu farkı ölçebilecek bağıl
ölçü araçlarının geçerliliği de tartışılmaktadır. Ancak, eğitsel karar testleri
kullanılarak öğrencilerin belirli akademik alanlardaki başarılarının
değerlendirilebilmesiyle, öğrencinin öğrenme güçlüklü olarak nitelendirilip
nitelendirilmemesi sağlanabilir.

c.  Öğrenme güçlüklü öğrenci kim değildir?

Öğrenme güçlüğü ile ilgili tanımlar ve ortak özellikler gözden geçirildiğinde,
öğrenme güçlüklü öğrencinin kim olduğundan çok kim olmadığı konusuna açıklık
getirmek bir diğer belirleyici koşul olarak önerilebilir. Öğrenme güçlüklü öğrenci,
zihin engeli, görme ve işitme gibi duyu organları özürleri, duygusal  ve davranış
bozuklukları ve bedensel yetersizlikleri nedeniyle öğrenemeyen öğrenciler
değildir. Örneğin, işitme engeli, dil ve konuşma gelişiminde bir gecikmeye neden
olarak bir öğrenme problemi olarak ortaya çıkarabilir. Ancak bu durum öğrenme
güçlüğü olarak ele alınamaz çünkü problemin birinci dereceden kaynağı işitme
engelidir. Fakat işitme engeline ek olarak bir öğrenme güçlüğü olabilir. Böyle bir
durumda öğrenme güçlüğünün kaynağı araştırılır ve ölçütü işitme engelli
yaşıtlarından beklenilen düzeye göre belirlenir.

İlgili alanyazında her ne kadar öğrenme güçlüğünün çevresel yoksunluğun
(örneğin, ekonomik ve kültürel dezavantajlar, yetersiz, niteliksiz, uygun olmayan
öğretim sonucu ortaya çıkan çevresel etmenlere dayalı) doğrudan sonucu olmaması
gerektiği ifade edilmekteyse de, son yıllarda okul başarısızlığının altında yatan
önemli nedenlerden biri olarak çevresel etmenler gösterilmektedir. Aile ve eğitim
ortamlarının gerek duygusal ve sosyal gerekse öğrenme fırsatları bakımından
yeterince uygun ve zengin olmaması öğrenme güçlüğüne yol açabilmektedir.

4.2. Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Gelişim Alanlarında
  Gözlenen Davranış Özellikleri

Öğrenme güçlüklü öğrencilerin gelişim alanlarında gözlenen davranış özellikleri
aşağıda dört grupta toplanmıştır:
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a. Dil ve konuşma güçlükleri:

Öğrenme güçlüklü öğrencilerde en sık gözlenen sorunlar dil ve konuşmanın
kazanılmasında ve okulda kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. Bu öğrenciler nite-
liksel ve niceliksel olarak önemli ölçüde bireysel farklılıklar göstermekte ve sorunlar
gecikmiş konuşmadan, söz yitimine kadar çok geniş bir yelpaze diliminde yer
almaktadır. Dilin içerik (anlam ögesi; anlama ve anlam verme boyutu), biçim
(sesbilgisi, biçimbirim bilgisi ve sözdizimi; dilbilgisi) ve kullanım (içerik ve biçim
ögelerini sosyal bağlamda iletişimsel amaçlara uygun kullanabilme) bileşenlerinin
birinin veya birkaçının kazanımında veya kaynaştırılmasında güçlük gözlenebilir.
Karşılıklı sohbet sırasında sıra alma, konu başlatma, konu sürdürme sorunları;
sözcük bulma güçlüğü gösterme; konuşma sırasında sesletim ve sesbilgisi sorunları
gösterme en basit örnekler olarak verilebilir. Bu güçlükler, ilgili alanyazında, dil-
öğrenme güçlükleri olarak dil ve konuşma sorunlular kategorisinde
incelenmektedir.

Sınıfınızdaki öğrencilerinize bir konu vererek sohbet etmeleri için fırsat tanıyın.
Sohbet sürecini gözleyin, kaydedin. Gözlemlerinizi tartışın.

b. Algısal ve algısal-motor güçlükler: 

Öğrenme güçlüklü öğrencilerde görsel-işitsel algılama, görsel-devimsel, hareket ve
dokunsal algı süreçlerinde sorunlar gözlenebilmektedir. Bu sorunlardan görsel
algılama yetersizliklerine sık rastlanmaktadır. Örneğin, öğrenci şekil ve zemini
karıştırabilir, şekilleri birbirinden ayırdedemeyebilir. Bu sorunlar devimsel ve
görsel-devimsel eşgüdüm sorunlarına da yol açabilir. Öğrenci harfleri kopye
edemeyebilir. El yazısı güçlükleri gösterebilir. Topu tutma, yakalamada yavaş
gelişme gözlenebilir. Yer-yön tayininde güçlük çekebilir. İşitsel algı sorunları,
konuşma seslerinin ayrıştırılıp, yorumlanması, ardı sıra algılanması gibi sorunları
içermektedir. Öğrenciler, kapı zili, telefon zili gibi seslerle çevresel bazı sesleri
birbirinden ayıramayabilir ya da duyduğu ve çevresel seslere duyarlı olduğu halde,
konuşma seslerine duyarlı olamayabilir; bazı sesleri birbirinden ayırdedemeyebilir.
İşitsel ve görsel algılama sorunları dil-konuşma ve akademik becerilerin
kazanılması ile ilişkilidir ancak bu güçlüklerin nedeni olmayabilir.

c. Bilişsel süreçlerde güçlükler:

Bilişsel yetersizlikler, dikkat, düşünce, bellek ile üstbellek, üstbiliş ve üstdil işlevi
yetersizlikleri olarak gözlenir. Örneğin, kavram gelişimi, kavramlaştırma, problem
çözme, soyutlama, soyut düzeyde düşünme, bellekte tutma, sembolleştirmede
güçlükler gözlenebilir. Bu öğrenciler, herhangi bir sorunla karşılatdığı zaman
sorunun ne tür bir sorun olduğunu kavrayabilme, bunun için gerekli strateji ve
becerilerin farkına varabilme; sorunun çözümünde çeşitli seçenekler yaratabilme,
yapılacak işleri planlama, gerekiyorsa örgütleme gibi kendi kendini düzenleme,
çalışabilme ve denetleme gibi üstbiliş süreçlerinde zorlanmaktadırlar. Ezberleme

Anlam: Sözcüklere ve
tümcelere yüklenen anlam
Sesbilgisi: Seslerin birara-
ya gelip sözcüklerin oluş-
turulması
Biçimbirimbilgisi: Kök-
sözcükler ile eklerin birbir-
lerine ulanıp yeni anlamlar
oluşturulması
Sözdizimi: Sözcüklerin bi-
raraya gelip tümcelerin
oluşturulması

Alıcı dil becerileri: Dinle-
me ve okuma
İfade edici dil becerileri:
Konuşma ve yazılı anlatım
olarak ele alınır
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gibi belleği gerektiren becerilerde de sıkıntıları oluduğu sıklıkla ifade edilmektedir.

Sınıfınızdaki öğrencilere birkaç soru vererek, çözüme ulaşırken ne tür stratejiler
geliştirdiklerini sorun. Geliştirilen stratejiler arasındaki farklılıkları tartışın.
Öğrencilerinize şöyle bir soru sorabilirsiniz: Farzedin, içinde çok önemli belgele-
rinizin olduğu çantanızı kaybettiniz. Bulmak için ne yapardınız?

d. Davranışsal ve toplumsal uyum güçlükleri:

Öğrenme güçlüklü öğrencilerde aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği güçlükleri, top-
lumsal uyum güçlüklerinden sıklıkla söz edilmektedir. Yerinde duramayan, sınıfta
sürekli dolaşan öğrencilere, dikkatini belirli süre belli bir beceriye odaklayamayan,
bir etkinlik sırasında sürekli tuvalete gitmek isteyen öğrencilere her çevrede hemen
her sınıfta rastlanabilir. Bu davranışlar herhangi bir öğrencinin öğrenme güçlüklü
olduğunu göstermez, ne var ki öğrenmeye ket vurabilir. Örneğin, sınıfta zevkli bir
metni okuma  etkinliği sırasında tüm öğrenciler gerekli davranışları yerine getirir-
ken, öğrenme güçlüklü öğrencinin ilgisi metindeki sözcükleri saymak, hayallere
dalmak, sırasının üstünü kazımak ya da resimler yapmak olabilir. Kimi zaman aşırı
hareketliliğin dikkat eksikliği ile ilintili olduğu varsayımı da ileri sürülmektedir.

Öğrenme güçlüklü olrak nitelendirilen öğrencilerin bazıları duygusal olarak akran-
larına kıyasla daha olumsuz yaşantı içinde olabilirler. Genellikle, içe kapanık, mut-
suz görünümlü ya da daha az gülen, özgüveni bulunmayan, kaderci ve çaresiz bi-
reyler olma riski taşırlar. Okulu gereksiz görebilir, sürekli başarısızlık beklentisi ya-
şayıp, çabalarının sonuçlanmayacağı duygusuna kapılabilirler (öğrenilmiş çaresiz-
lik). Bu davranışlar çevre ile etkileşimi de olumsuz etkilediğinden toplumsal uyum
sorunları da gözlenebilmektedir.

Sınıfınızda benzer davranış özellikleri gösteren öğrencilerin durumunu meslek-
daşlarınızla tartışın.

4.3. Değerlendirme Boyutları

a. Klinik Değerlendirme

Klinik değerlendirme, öğrenme güçlüklerini belirleme sürecini niteliksel ve nicelik-
sel bilgi ile desteklemek amacıyla yapılır. Sürecin önceliklerinden biri, klinik mua-
yene ile görme keskinliği, işitme testi gibi ölçümlerle gerçekleştirilir. Klinik muaye-
neler duyusal engellerin yokluğunu belirlemek amacıyla önem taşır. Öğrencinin
psikomotor ve bilişsel süreçlerdeki (örneğin, algı, algısal-motor beceriler, dikkat,
bellek, sözel ve sözel olmayan düşünme süreçleri gibi) durumu ise formal değerlen-
dirme ile standartlaştırılmış bağıl (norma dayalı) testler kullanılarak yapılır. Bu test-
ler zeka, algı, kişilik ve başarı testleridir. Ne var ki, bu ölçü araçları gerek geçerlilikle-
ri, güvenilirlikleri ve kullanım kolaylıkları açısından, gerekse yetenek-başarı farkını
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ortaya koyma açısından yeterli değildir. Dahası, bu testlerin öğrenim programları
desenlemeye ve değerlendirmeye doğrudan bir katkısı da olmamaktadır.

b. Eğitsel Değerlendirme

Eğitsel değerlendirme, öğrencinin işlevde bulunma düzeyini belirleme, eğitsel ka-
rarlara ışık tutma ve öğretime doğrudan hizmet etme sürecidir. Günümüzde öğren-
me güçlüklü öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin müfredata (programa) da-
yalı olarak yapılması ve öğrencinin işlevde bulunma düzeyinin sınıfta uygulanan
program ile bağıntılı olarak belirlenmesi hedeflenmektedir. Programa dayalı değer-
lendirme tüm akademik alanlarda yapılabilir. Bu sayede (a) öğretilen içerik ile de-
ğerlendirilen içerik arasında sağlıklı ilişkiler kurulup, sonuçlar alınabilir, (b) öğre-
tim hedefleri öğretmen tarafından belirlendiği için beklenti hedefe göredir, (c) uzun
ve kısa dönemli amaçlar doğrultusunda öğrencinin işlevde bulunma düzeyindeki
ilerleme kaydedilir, (d) öğretim ortamı doğrudan gözlenebilir, (e) değerlendirmeler
sık ve sürekli yapılabilir, (f) öğretimin etkililiği değerlendirilebilir. Bu sürecin iki
önemli dayanağı öğrenme ve öğretme ortamının doğrudan gözlemi ve informal öl-
çü araçlarının geliştirilmesidir.

• Öğrenme ve öğretme ortamının doğrudan gözlemi hem öğrenci davranışla-
rının sürekli olarak gözlenip kaydedilmesi, hem öğretimin etkililiğinin değer-
lendirilmesi, hem de ortamın gözlenmesi açısından yararlıdır. Gözlem, hedef
davranışın gerçekleştirilmesi sürecinde (öncesinde, sonrasında) geliştirilecek
ölçü araçları ile tutarlı olarak kayıt çizelgeleri aracılığıyla yapılabilir. Teknolojik
cihazlar aracılığıyla ses ve görüntü kaydı alınarak yapılan gözlemler kalıcılık
taşıdığından, kayıtlar tekrar tekrar incelenebilir.

• İnformal ölçü araçları değerlendirmeyi yapan uzman ya da öğretmen tara-
fından belirli akademik alanlarda öğrencinin işlevde bulunma düzeyini belirle-
mek amacıyla hazırlanır. Bu araçlar dil, toplumsal davranışlar, okuma, yazma,
matematik gibi alanlarda bireylerin ölçülebilir nitelikteki becerilerini ölçme
için kolaydan zora doğru hazırlanmış soru ve bildirimlerden oluşan kontrol lis-
teleri, testler gibi değerlendirme ölçekleridir. Ölçü araçları hazırlanırken dikkat
edilmesi gereken önemli ögeler: öğretilecek kavram ya da becerinin içerik ve sı-
nırlarının açıkça betimlenmesi, öğrenciden beklenen yanıt çeşitlerinin belirtil-
mesi (bildirimler) ve ölçütün (sayısal olarak, yüzde olarak v.b) saptanmasıdır.
Bu ölçü araçları ile, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıkları açıkça tanımla-
narak, öğretim gereksinimlerinin belirlenmesi (örneğin, eğitim programının bi-
reyselleştirilmesi), öğrencinin ilerleme düzeyi ve öğretim amaçlarının gerçek-
leştirilip gerçekleştirilmediği açısından önemli bilgiler sağlar. Öğretmen, belir-
lenen bir beceride amaca göre, öğrenci ustalaşma düzeyine erişinceye kadar öğ-
retimi sürdürür ya da yeni öğrenme için amaçlarını saptar.

Örneğin, ölçüt-bağımlı testler, öğrencinin işlevde bulunma düzeyini hedef-
lenen amaca göre hangi düzeyde gerçekleştirdiğinin bir ölçüt bazında puanla-
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narak belirlenmesidir. Örneğin, Matematik dersinde bir öğrenci için belirlenen
amaç 10 toplama işleminden en az 8’inin doğru olarak yapılmasıdır. Eğer öğ-
renci 5’ini doğru yapar ise öğretmen 8 toplama işlemi doğru olarak yapılana ka-
dar öğretime devam eder.

Doğrudan öğretim modeli ve ölçüt bağımlı test geliştirme konusunda Kavram
Öğretimi ve Sınıfta Davranış Yönetimi kitaplarına başvurabilirsiniz.

5. Egitim Yaklaşımları
Öğrenme güçlüklü bireylerin uygun eğitim ortamlarında, nitelikli ve etkili öğretim
yöntemleri kullanılarak eğitilmeleri gerekmektedir. Günümüzde eğitim yaklaşım-
ları temel olarak ne öğretileceği ve nasıl öğretileceği üzerinde odaklanmıştır. Ne öğ-
retileceği konusu doğrudan olmayan öğretim yaklaşımlarıyla (örneğin, yetenek öğ-
retimi) ve doğrudan öğretim yaklaşımlarıyla (örneğin, beceri öğretimi) yapılabilir.

Nasıl öğretim yapılması gerektiği konusunda ise, araştırmacılar, ister yetenek ibter
beceri öğretilsin, etkili öğretim yöntemleri kullanılarak yapılması gerektiği üzerin-
de birleşmektedir. Bu bölümde, eğitim yaklaşımları  ne öğretelim ve nasıl öğrete-
lim başlıkları altında toplanmıştır.

5.1. Ne Öğretelim?

• Yetenek Öğretimi

Yetenek öğretimi ile akademik öğrenmeye hazırlık oluşturan önkoşul giriş davra-
nışlarının öğretimi hedeflenir. Yetenek öğretimi özellikle düşünme, işitsel ve görsel
algı, dil, bellekte tutma gibi psikolojik ve bilişsel süreçlerde odaklanır. Bu görüşe gö-
rüşe göre, örneğin okuma becerisinin kazanılmasına görsel-algılama süreçleri temel
oluşturmaktadır. O halde, sesli okuma sırasında gözlenen harflerin ye değiştirmesi
hataları yer ve şekil algısı güçlüklerineden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, önce-
likle görsel-algısal öğretim üzerinde durulur.

Yetenek öğretimini temel alan Psikolojik Süreçlerin Öğretimi, Çok Duyuya Dayalı
Öğretim gibi çeşitli öğretim yaklaşımları ve paket programlar geliştirilmiştir. Bun-
lar içerisinde Kirk’in Psikodilbilimsel öğretim modeli, Frostig’in Gelişimsel Görsel
Algı Öğretimi ve Kephart’ın Algısal-devinin Uyumuna ilişkin öğretim modelleri en
bilinenleridir. Bu programlardan algısal-devimsel güçlükler gösteren çocukların
sorunlarını düzeltme işlemlerini açıklayan N. Kephart’ın çalışmalarından biri “Öğ-
renme El kitabı” olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Yetenek öğretimi ile bazı becereliler-
de gelişme sağlanabilmekle birlikte, bu gelişmelerin akademik becerilere genellene-
bildiğinine ilişkin sağlıklı veriler yoktur. ancak okulöncesi eğitim proğramları ile
yetenek öğretimi üzerinde yoğunlaşılmakta, okula hazırlık amacıyla ön koşul dav-

Yetenek öğretimi, güçlüğe
temel oluşturan sorunları
dikkate alır (örneğin, gör-
sel algı). Beceri öğretimi
ise, güçlüğün gözlendiği
akademik alanda öğrenil-
mesi gereken beceriler
üzerinde durur (örneğin,
okunanı anlama).

Etkili öğretim, planlı dav-
ranış, sınıf ve zaman yöne-
timi teknikleri kullanarak
davranış değişikliği sağla-
ma sürecidir. İlkeleri: Plan-
la. Ortamı ve zamanı ayar-
la. Uygula. Değerlendir.
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ranışlar üzerinde durulmaktadır. Yetenek öğretimini temel alan bir örnek Çizelge
5.1’de gösterilmiştir. 

Akademik becerilerin öğrenilmesinde psikodilbilimsel süreçleri önkoşul olarak gö-
rüp psikodilbilimsel öğretimi benimsemiş uzmanlar ise, bu modelin önerildiği yıl-
ların yöntemsel yetersizlikleri ve sınırlılıkları içinde sıkışmışlardır.

Yakın zamana kadar dil-konuşma gelişimi ve güçlükleri üzerine uzun süreli nice-
liksel ve niteliksel araştırma bulguları sınırlı idi. Son yıllarda giderek artan araştır-
ma bulguları, özellikle de normal ve öğrenme güçlüklü öğrencilerin genel dil beceri-
leri üzerine yapılan çalışmalar dil gelişimi ile okuma, yazma gibi akademik alanlar
arasında sıkı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Günümüzde dil gelişimini önko-
şul olarak gören uzmanlar, okulu dil kullanımı aracılığıyla üst-dil ve üst-biliş beceri-
lerinin öğrenildiği bir ortam olarak göstermektedirler. Ne var ki, bu ilişkinin varlığı,
okuma, yazma gibi alanlarda güçlük gösteren bir öğrenci için yalnızca dil gelişimine
yönelik öğretimin gerekli olduğunu göstermez. Diğer bir deyişle, öğrenme güçlük-
lü öğrencilerin okuma, yazma gibi alanlardaki sorunları doğrudan bu alanlardaki
öğretim ile giderilebilmektedir. Dahası, uzmanlar, okuma, yazma becerilerinin öğ-
retimi yanısıra zaten dil kullanımına da önem verildiğini ve, bu becerilerin birbirle-
rini olumlu etkilediğini savunurlar. 

1990’lı yılların ortalarından itibaren genel dil becerilerinin nasıl kazanıldığı ve öğre-
tilmesi gerektiğinin gündemi oluşturmasıyla, bu becerilerin etkili öğretim yöntem-
leri kullanılarak kazandırılması konusunda yoğun araştırma yapılmaya başlanmış-
tır. Örneğin, İşlevsel-İletimsel Yaklaşım etkileşimsel doğal ortamlarda, çocuk mer-
kezli fakat beceri öğrenimini doğal yöntemlerle sunan ekolojik yaklaşımlar olarak
giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konuda Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
dil ve konuşma sorunlu öğrenciler için bir erken eğitim projesi de başlatılmıştır.

Kirk ve diğerleri tarafın-
dan geliştirilen (ITPA- The
Illininois test of Psycholin-
guistic Abilities) 1960’lı ve
1970’li yıllarda sıklıkla kul-
lanılmış ve Türkiye’de de
Türkçe’ye çevrilip stan-
dartlaştırılan Peabody Re-
sim-Sözcük Dil Gelişimi
Testi gibi paket program-
ların ortaya çıkmasına yol
gösterici olmuştur.

Okul başarısı için iletişim-
sel yeterlik, bu ise, dilin ka-
zanılması ve kullanılması
demektir. Konuşma, oku-
ma ve yazma becerilerini
ustalıkla kullanmak, örne-
ğin, iyi bir yazar, iyi bir ko-
nuşmacı, iyi bir okuyucu
olabilmek dil yaşantısı ile
sıkı sıkıya bağımlıdır.
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Harfleri Ters Çevirme Güçlükleri: Yetenek Öğretim Örneği
(Hallahan, Kauffmann ve Lloyd, 1985)

Yatay ters çevirme hatalarının  dikey 
Dikey ters çevirme hatalarının  yatay  sunumu.

            b           d           d          b
                  d                   b                  b                  d
1.  b  göster 2.  d  göster 3.  b  göster 4.  d  göster

           b            b             d          d
                  d                  d                   b                 b
5.  d  göster 6.  b  göster 7.  b  göster 8.  d  göster

            b             d d b
            d                  b b d

9.  d  göster 10.  d  göster 11.  b  göster 12.  d  göster
db bd bd db

13.  d  göster 14.  d  göster 15.  b  göster 16.  d göster 

Çizelge 5.1 : Yetenek Öğretim Örneği
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• Beceri Öğretimi

Beceri öğretiminde, öğrencinin, doğrudan dinleme, konuşma, söyleyiş, okuma,
yazma, harfleme, matematik gibi akademik alanlarda güçlük gösterdiği beceriler
üzerinde durulur. Eğer öğrenci karmaşık bir beceriyi (örneğin, bir metni sesli olarak
okuyabilme) öğrenmede güçlük gösteriyorsa, o becerinin önkoşulları olan alt bece-
riler (örneğin, harfleri ayırtetme, sözcükleri tanıma ve ayırtetme; uygun vurgu, ezgi
kullanımı gibi) üzerinde öğretim hedeflenir. Beceri öğretimine, doğrudan öğretim,
kesin öğretim, uygulamalı davranış analizi gibi öğretim modelleri örnek olarak ve-
rilebilir.

En çok araştırılmış ve geliştirilmiş beceri öğretim yaklaşımı Doğrudan Öğretim
Modelidir. Doğrudan Öğretim Modelinin felsefesi “az zamanda çok iş başar-
mak” sözleri ile açıklanabilir. Kısa zamanda nitelikli öğretim yapılabilmesinin te-
melinde, hem davranışsal hem bilişsel öğrenme kuramlarını temel alan, etkili ve
kontrollu öğretim programlarının kullanılması bulunmaktadır. Doğrudan öğretim
modeli, okulöncesi dönemden başlayarak temel dil becerileri (örneğin, okuma, yaz-
ma), kavram öğretimi ve matematik alanlarında kullanılmaktadır. Bir beceri öğreti-
mi genel olarak:

a) öğretilmesi hedeflenen belirli becerilerin kolayca tanımlanabilir olmasına,
b) becerilerin basamaklandırılarak alt becerilere ayrılmasına; karmaşık becerile-

rin daha az karmaşık becerilere ayrılmasına,
c) her bir öğretim basamağıyla ilgili amaç yazılmasına,
d) öğrenilmesi amaçlanan beceriler için yönergelerin açıkça verilmesine,
e) öğretim araçlarının geliştirilmesine,
f) beceri üzerinde etkili olacak tekniklerin kullanılmasına (dönüt, pekiştireç

v.b),
g) öğrenilmesi amaçlanan beceriler için yeterince uygulamaya yer verilmesine,
h) öğrenci düzeyindeki ilerlemeyi ve öğretimin etkililiğini değerlendirme için

doğrudan ve sık ölçüme yer verir.

Hedef beceri ya da davranışın tanımlanıp alt basamaklara ayrılmasına, “yazısı ol-
dukça bozuk” bir öğrencinin durumu Çizelge 5.2’de örnek olarak verilmiştir.
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Beceri tanımı: Öğrenci düzgün yazamamaktadır. Bu becerinin alt becerileri:
• Kalemi doğru tutma
• Kalem üzerinde uygun basınçla işaretler, şekiller yapabilme,
• Düzgün yazılmamış çizimleri iyi çizimleri ayırtedebilme
• Model yoluyla uygun harfleni üretebilme
• Harfler arasında uyumlu yer aralığı bırakma
• Sözcükler arasında uyumlu yer aralığı bırakma
• Uygun satır aralığı bırakma
• Düz bir hat üzerinde yazabilme v.b

Çizelge 5.2: Becerinin Basamaklandırılması
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Bu becerilerden her biri de öğrenci düzeyi dikkate alınarak ayrıca tanımlanabilir ve
daha alt becerilere ayrılabilir.

Örneğin, kalemi doğru tutma becerisi
• kalemi işaret ve orta parmak arasında kavrama,
• kalemi 45 derece açıyla tutma,
• baş parmak ve diğer parmakları kalem ucundan 1 cm geriye yerleştirme ve 

tutma,
• parmakları avuca doğru kıvırabilme,
• kağıt üzerinde birleşme,
• çizme v.b.

Doğrudan Öğretim Modeli ile kavram öğretimine bir örnek Türkiye’de Anadolu
üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğru-
dan öğretim ile kavram öğretimi sırasında doğal kendiliğinden dil kullanımı sağla-
narak zihin engelli öğrencilere kavram öğretmede başarı sağlanmıştır.

Yetenek öğretimine örnek olarak verilen ters çevirme güçlüklerinin beceri öğretimi-
ni temel alan örneği Çizelge 5.3’de yer almıştır.
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Harfleri Ters Çevirme Güçlükleri: Yetenek öğretim örneği özeti
(Hallahan, Kauffmann ve Lloyd, 1985)

1) Ters çevrilen harflerden birinin seçimi; /b/
2) /b/ nın ters çevrilmeyen ilişkisiz sembollerden seçimliş örneklerle sunumu /a, s, m, f/
3) Ölçüt bazında örnekler üzerinde ayırdetme sağlanınca ters çevrilen /d/ nın sunumu
4) /d/ nın ilişkisiz sembollerden seçilmiş örneklerle sunumu /a, s, m, f/
5) /d/ ve /b/ nın eşleme yöntemiyle seçeneklerin birbiriyle % 50 ilişkili örnekleriyle sunumu

6) /d/ ve /b/ nın eşleme yöntemiyle /d/ ve /b/ ya % 50 ilişkili örnekleriyle sunumu

7) /d/ ve /b/ nın eşleme yöntemiyle /6/ ve /b/ ya % 100 ilişkili örnekleriyle sunumu

Çizelge 5.3 : Beceri Öğretimi Örneği

b
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• Öğrenme Stratejileri Öğretimi

Öğrenme güçlüklü öğrencilere üstbiliş becerilerinin kazandırılmasında etkili bir
doğrudan yaklaşım da Öğrenme Stratejileri modelidir. Bu yaklaşımı benimseyenle-
re göre, öğrenme güçlüklü öğrenciler arasında öğrenme stratejileri ve problem çöz-
me stratejileri bakımından bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Öğrenme stratejileri,
bilginin, değişik ortamlarda ve durumlarda kullanılmak üzere kazanılması, örgüt-
lenmesi, saklanması, kontrol edilmesi, geri çağrılması ve ifadesini kolaylaştıran ku-
rallar ya da tekniklerdir. Bu görüşten hareketle, öğrenme stratejilerinin öğretimi,
öğrenciye kendi kendine düşünebilme, kendi kendini yönetme, kendi kendini de-
netleyebilme, kendi kendini değerlendirebilme ve kendini denetleyebilme, kendi
kendini değerlendirebilme ve kendini ödüllendirme stratejileri kullanabilmeyi öğ-
retmeyi amaçlar. Öğrenme stratejileri, bilişsel davranış değiştirme tekniklerinden
yararlanılarak öğretilebilir. Aşırı hareketli, dikkat eksikliği ve toplumsal uyum güç-
lükleri olan çocuklar için de yararlı bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Öğrencilerinize kendi kendilerini yönlendirip yönlendirmediklerini; sorgula-
yıp sorgulamadıklarını ve bunları hangi durumlarda, nasıl yaptıklarını sorabilir-
siniz?

5.2. Nasıl Öğretelim?

Nasıl öğretelim konusu, ister yetenek ister beceri öğretimini içersin, etkili öğretim
yöntemleri kullanılmasını gerekli kılar. Öğretmenlerin sınıfta uygulayacağı etkili
ve nitelikli öğretim yöntemleri ile sınıf ve öğrenci başarısının artacağı umulmakta-
dır.

•  Etkili Davranış Yönetimi

Öğrenme güçlüklerinin giderilmesinde sıkça başvurulan bir yaklaşım etkili davra-
nış yönetimi teknikleridir. Etkili davranış yönetimi, uygulamalı davranış analizi,
bilişsel davranış değişikliği ile yapılandırma ve uyaranların azaltılması gibi ortam
düzenleyen teknikleri içermektedir.

• Örneğin, davranış değişikliğinin sağlanmasında, öğrencide arttırılması ya da
azaltılması gereken davranışlar için pekiştirme türleri ve tarifelerinden yararla-
nılabilir. Arttırılması gereken hedef davranışlar (örneğin, uygun davranışlar)
için etkili ödüllendirme sistemleri; azaltılması gereken (örneğin, uygun olma-
yan davranışlar) davranışlar için ise, ayrımlı pekiştirme, sönme, hoşa giden
uyaranı çekme gibi caydırıcı sistemler kullanılabilir.

Kısaca etkili davranış yönetimi ilkelerine göre:
a) değiştirilmek istenen hedef davranış tanımlanır,
b) hedef davranışın ortaya çıkma sıklığı ya da süresi belirlenir; ölçülür, kayıt e-

dilir,
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c) hedef davranışın öncesinde ya da sonrasında yer alan olaylar gözlenir,
d) gözlenen bu olayların ortaya çıkma olasılıklarının azaltılması için bir plan

yapılır.
e) değiştirilmek istenen hedef davranış için bir öğretim planı yapılır,
f) öğretim planı uygulanır,
g) uygulama sırasında pekiştirme vedüzeltici dönüt süreçlerine yer verilir  (ör-

neğin, öğrenci doğru olarak yaptığında ödüllendirilir; doğru yaptığına dair bil-
gilendirilir),

h) sonuçlar değerlendirilir.

Uygun olan bazı davranışların ödüllendirilmesine aşağıdaki durum örnek gösteri-
lebilir:

Örneğin, okulda bina içinde öğlen yemeğine giden öğrencilerden bazıları sessiz do-
ğal halinde giderken bazıları gürültülü ve koşarak gitmektedir. Bu durumda öğret-
menr yürüyerek gideni ödüllendirir; diğerlerini görmezden gelir. Bu örnekte ödül
güçlü pekiştireç ile desteklenir. Yemek sırasında yine öğrencilerden bazıları sıraya
girerken, diğerleri karmaşa yaratmakta itip kakıp öne geçmeye kalkmaktadır. Yine
sırada bekleyen öğrenciler ödüllendirilir, hatta ödül olarak kendi sınıfının ilk sırala-
rına alınır.

Uygun olmayan bir becerinin azaltılmasında sıklıkla başvurulan bir yöntem de sön-
me tekniğidir. Bu yöntemle öğrenilmesi hedeflenen beceri için ipuçları sunma ve gi-
derek bu ipuçlarını ortadan kaldırma amaçlanır. Örneğin, /top/ile/pot/ sözcüğü-
nü birbirinden ayıramayan ama renkleri bilen ya da en azından kırmızı ile siyahı bir-
birinden ayırdetmeyi bilen bir öğrenciye renk-sönmesi yöntemi ile ayırım öğretile-
bilir. Bu durumda renk, önce zeminde sonra harf-şekil ayırımında ipucu oluştur-
maktadır. Bunun için önemli olan iki uyarandan birinin siyah (örneğin, top) birinin
kırmızı (örneğin, pot) ile yazılarak sunulması ve kırmızının giderek karartılmasıdır.
Bunlar yanısıra resim, nokta, işaret, ok gibi çeşitli işaretler de sönme tekniği ile ipucu
olarak verilebilir.

• Bilişsel davranış değiştirme özellikle öğrenme stratejilerinin öğretiminde
yararlı olmaktadır. Buna göre öğrencinin aşamalı olarak, hedef beceri üstünde
düşünmeyi (örneğin, benden istenen nedir?); kendi kendini sorgulamayı (örne-
ğin, şimdi ne yapacağım?, ...neden yapacağım? ...için ne yapmam gerekiyor? gi-
bi soruların sorulması), akademik stratejileri geliştirmeyi (örneğin, problemi sı-
nıflama, örgütleme, tekrarlama; hata da yapsam önemli değil; sonunda bana
bilgi kazandıracak gibi kendini güdüleme), bağımsız düşünmeyi ve genelleme
(Bakalım, şimdi bunu yapabilecek miyim?) yapabilmeyi kazanması amaçlanır.
Sürecin gerçekleştirilmesinde öğrencinin kendi kendini sesli olarak yönlendir-
mesi, daha sonra kısık sesle yönlendirmesi ve sonunda beceriyi içsel dil kulla-
narak gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu tür teknikler öğretmenlerin dene-
yimleri ile bağıntılı olarak çeşitlendirilebilir.
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Çizelge 5.4’te bilişsel davranış değiştirme stratejilerinden kendi kendini yönlendir-
me ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

• Orta dereceli okullarda öğrenilmesi ve bellekte tutulması gereken çok fazla
bilgi vardır. Bu durum doğal olarak öğrenme güçlüklü öğrenciler için daha da
sorun olmaktadır. Orta öğretim düzeyindeki öğrenciler için bellekte tutmayı
güçlendirme teknikleri önerilmektedir. Bunun yanısıra öğretilecek materyalin
içerik boyutunun örgütlenmesi gerekmektedir. Bu öğrencilere  ileri düzeyde
metin örgütleme, görsel (örneğin, bilgisayar) teknoloji kullanımı ile bilgiyi ha-
tırlama, çalışma ve yönlendirme notları tutabilme becerisinin kazandırılması,
akran ve grup etkileşimine dayalı olarak öğrenmeyi kolaylaştırma amaçlan-
maktadır. Karşılıklı sohbet ile öğretim; anahtar sözcüklerle bilgiyi hatırlama
stratejisi, kafiyeli ya da eşsesli sözcüklerle hatırlama stratajisi, ilişkili harflerle
hatırlama stratejisi gibi yöntemler kullanılabilmektedir.

Özet
Öğrenme güçlükleri terimi okulda ciddi öğrenme sorunları yaşayan fakat belirli diğer engel-
leri bulunmayan öğrenciler için kullanılmaktadır. Öğrenme güçlükleri, Türkiye’de de bir
özel eğitim kategorisi olarak yasa ve yönetmeliklerde yer almış ancak, yasal düzenlemelerin
öngördüğü özel eğitim hizmetlerinin gereği gibi verilmediği bir gruptur.

Öğrenme güçlüklü olarak nitelendirilen öğrenciler özellikle akademik alanları içeren beceri-
lerde güçlük göstermektedirler. Öğrenme güçlüklü öğrencilerin pek çoğu gelişim örüntüleri
yönünden de kendi yaş düzeyine uygun yeterlilikleri ve yetersizlikleri bakımından bireye öz-
gü farklılıklar gösterebilmektedir.

Öğrenme güçlüklerinin nedenleri pek bilinmemektedir. Öne sürülen pek çok engelli oluş ne-
deni öğrenme güçlüğü içinde geçerli olabilir. Öğrenme güçlüklerinin nedenlerinin ve etki
eden durumlarının açıklanmasında farklı modeller ortaya çıkmıştır. Bir öğrencinin öğrenme
güçlüklü olarak nitelendirilebilmesi için, o öğrencide gözlenmesi gereken ayırıcı koşullar öne
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sürülmüştür: akademik gerilik, yetenek-başarı farkı ve gelişim alanlarından bir veya birka-
çında güçlük gibi..

Öğrenme güçlüklerini belirleme süreci niteliksel ve niceliksel bilgi ile desteklemek amacıyla
klinik ve eğitsel olarak yapılır. Öğrencinin psikomotor ve bilişsel süreçlerdeki durumu tanı-
yıcı standartlaştırılmış bağıl (norma dayalı) testler kullanılarak yapılır. Bu ölçü araçlarının
gerek geçerlilikleri, güvenilirlikleri ve kullanım kolaylıkları açısından, gerekse yetenek-başa-
rı farkını ortaya koyma açısından yeterli bir katkısı olmamaktadır.

Eğitsel değerlendirme, öğrencinin işlevde bulunma düzeyini belirleme, eğitsel kararlara ışık
tutma ve öğretime doğrudan hizmet etme sürecidir. Günümüzde öğrenme güçlüklü öğrenci-
lerin eğitsel değerlendirmelerinin müfredata dayalı olarak yapılması ve öğrencinin işlevde
bulunma düzeyinin sınıf müfredatı ile bağıntılı olarak belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu de-
ğerlendirmelerde informal, ölçüt bağımlı testler kullanılmaktadır.

Öğrenme güçlüklü öğrencilerin başarılı olabilmeleri için etkili öğretim ve sınıf yönetimi tek-
nikleri kullanılmalıdır. Bir ya da birkaç disiplin alanında güçlük gösteren çocukların birebir
eğitime gereksinimleri olabilir. Bu öğrencilere destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması
gerekmektedir.

Öğrenme güçlüklü öğrencilerin öğretiminde değişik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Öğre-
tim, öğrencinin düzeyine ve ilgisine göre düzenlenmeli, eğitim programları bireyselleştiril-
meli ve beceri öğretimine ağırlık verilmelidir. Öğrenme güçlüklü bireylerin başarısızlık bek-
lentisi içinde olabilecekleri göz önünde tutulmalıdır.

Bu uygulamaları gerçekleştirmedeki başarı ise, özel eğitimci ve/veya öğretmenin değişik öğ-
retim yaklaşımları ve öğretim tekniklerini bilmesine ve kullanabilmesine bağlıdır.

Değerlendirme  Soruları
1. “Bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıyor” deyişi sizce öğrenme güç-

lüklü öğrenci için ne tür bir yetersizlik ifadesi olabilir?
A. Görme
B. Dinleme
C. Düşünme
D. Konuşma
E. Görsel algı

2. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin problem-çözme sürecinde kullandıkları
stratejilerden olamaz?
A. Çağrıştırma
B. Duyma
C. Tekrarlama
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D. Kendini sorgulama
E. Düşünme

3. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliğine bir örnek olabilir?
Etkinlik: metin okuma ve metne ilişkin soruları yanıtlama
A. Metne ilişkin soruları gözden geçirme
B. Sözlüğe bakma
C. Anahtar sözcükleri bulma
D. Metindeki sözcükleri sayma
E. Metnin anahatlarını çıkarma

4. Hangisi öğrenme güçlüğüne yol açan nedenlerden sayılamaz?
A. Yiyeceklerdeki katkı maddeleri
B. Uyaranların zenginliği
C. Beyin zedelenmesi
D. Görsel algı sorunu
E. İşitsel algı sorunu

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Her öğrenme güçlüklü öğrenci görsel algılama sorunludur.
B. Görme engelli her öğrencide öğrenme güçlüğü vardır.
C. Görme kusurları öğrenme güçlüğünün temelini oluşturur.
D. Bedeninin sağını solunu ayıramayan her çocuk öğrenme güçlüklüdür.
E. İşitsel algılama sorunu olan çocuklarda öğrenme güçlüğü olasılığı artar.
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Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocuklara ve eğitimle-

rine ilişkin temel kavramlara sahip olabilecek,
• bu gruba giren çocukları daha iyi değerlendirebilecek,
• bu gruba giren çocuklara ve eğitimlerine ilişkin kaynakları daha

kolaylıkla izleyebileceksiniz.
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1. Giriş
Çocukluk dönemi çoğu çocuk için mutluluklarla doludur. Ancak bazı çocuklar için
durum hiç de öyle değildir. Adeta kendileriyle ve çevreleriyle kavga içerisindedir-
ler. Bu çocuklara duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar diyoruz.

Bu çocukların bir çoğu yaşıtları, öğretmenleri, kardeşleri hatta bazıları kendi aileleri
tarafından dahi sevilmezler.

Bu ünitede bu çocukları tanımaya çalışacağız ve eğitimleri konusunda izlenen yak-
laşımlar üzerinde duracağız.

2. Tanım
Bir çok engelli çocuk grubunda olduğu gibi duygu ve davranış bozukluğu olan ço-
cukların da herkes tarafından kabul edilen ortak bir tanımı yoktur.

Sosyal bilimlerde pek çok kavramı ve terimi tanımlamak kullanmaktan çok daha
zordur. 

Duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukları tanımlamada karşılaşılan güç-
lükler şöyle sıralanabilir.

• Ruh sağlığı yönünden iyilik durumunun açık bir tanımının olmayışı.

• Duygu ve davranış bozukluklarını açıklayan kuramların konuyu farklı bi-
çimlerde ele alması.

• Duygu ve davranış özelliklerinin doğru bir biçimde ölçülmesinde ve yorum-
lanmasında çeşitli sınırlılıkların olması.

• Kültürler arasında uygun davranışlara ilişkin beklentilerin ve normların
farklılık gösterebilmesi.

• Buna karşın uygunsuz davranışların sıklığı ve yoğunluğuna ilişkin herkez
tarafından kabul edilebilir ölçütlerin olmayışı (bütün çocuklar zaman zaman
uygunsuz davranışlarda bulunurlar).

• Duygu ve davranış bozukluklarının zaman zaman diğer engellilik durumla-
rıyla, özellikle zihin engellilik ve öğrenme güçlüğü durumlarıyla birlikte görül-
mesi.

Karşılaşılan bu güçlüklere rağmen duygu ve davranış bozukluğunun pek çok tanı-
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mı ya da açıklaması yapılmıştır. Bunlar içerisinde en bilineni ve yaygın olarak kulla-
nılanı Amerika'da, eğitimcilerin bulunduğu 30 kadar kuruluşun üzerinde anlaştık-
ları açıklamadır. Buna göre bir yetersizlik olarak duygu ve davranış bozuklukları
şöyle karakterize edilmektedir.

(i) okul programlarında, eğitim performansını olumsuz etkileyen, davranışsal ya da
duygusal tepkilerin uygun yaş, kültür ya da etnik normlardan önemli derecede farklılık
göstermesi 

Eğitim performansı, ademik , sosyal, iş ve kişisel becerileri içerir. Yetersizlik
(a) geçici olmanın, çevrede gerginlik yaratan olaylara gösterilmesi beklenen tepki-

nin ötesinde;
(b) tutarlı olarak, en azından biri okulla ilişkili, iki farklı ortamda görülen ve 
(c)  genel eğitimdeki  alınan doğrudan önlemlere yanıt vermeyen ya da çocuğun duru-

mu genel eğitim önlemlerinin etkisiz kalacağı türdedir.

(ii) Duygu ve davranış bozuklukları diğer yetersizlerle birlikte görülebilir.

(iii) Bu kategori (i) bölümüne uygun olarak eğitim performansını olumsuz etkilediğinde
şizofrenik bozuklukları, heyecan bozuklukları, kaygı bozuklukları ya da süreklilik göste-
ren diğer yönetim ve uyum bozuklukları olan çocukları ve gençleri içerir.

(Forness ve Knitzer, 1992. s. 13).

Türkiye'de duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar "duygu güçlüğü olan ço-
cuklar" terimi altında, Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde "duygu güçlükleri ve
psikolojik problemleri kendi gelişimlerini veya diğer insanlarla olan ilişkilerini zor-
laştırdığı için eğitimlerinde farklı tedbirlerin alınmasını gerektiren" şeklinde tanım-
lanmaktadır.

Yapılan duygu ve davranış bozukluğu tanımları birbirinden farklılık gösterebil-
mekle birlikte, bozukluğun söz konusu olabilmesi için çocuğun davranışının mev-
cut sosyal ve kültürel normlardan önemli derecede farklı (aşırı) ve müzmin (sürekli)
olması gerektiği üzerinde birleşilmektedir. 

Aşırılığın ve sürekliliğin ölçüsü nedir? Sorusu sorulduğunda, siz öğretmenlerin bu
tür davranışlara gösterdiği hoşgörü önemli olmaktadır.

Bu konuda meslektaşlarınız arasında önemli farklılıklar gözlüyor musunuz? Bu
konuda siz ne düşünüyorsunuz?

3. Sınıflandırma
Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların güvenilir ve geçerli bir biçimde sınıf-
landırılmaları bu alanda çalışan uzman ve öğretmenlerin birbirleriyle doğru bir bi-
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çimde iletişimde bulunmalarını sağlayacaktır. İletişimin doğru bir biçimde kurul-
ması, çocuğun uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde ve uygun özel eğitim
hizmetlerinin sunulmasında önemli olmaktadır. Ancak günümüzde bu amaca hiz-
met eden bir sınıflandırma henüz geliştirilebilmiş değildir.
Bununla birlikte Quay ve arkadaşlarının yaptığı sınıflandırma yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Buna göre duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar dört grup altın-
da ele alınmaktadır.

Yönetim Bozukluğu: Sınıflandırmanın bu boyutunda yer alan çocuklar, söz dinle-
mez, yıkıcı, kıskanç, yaygaracı, öfkeli , saygısız, dikkat araştırıcı türden davranışlar
gösterirler. Başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğüne önem vermez görü-
nürler. İnsanlara güvenmezler, kendilerini güçlü bir kimse olarak göstermekten
hoşlanırlar. Bu çocuklara "sosyalleşmemiş saldırgan" dendiği de olmaktadır.

Kişilik Problemi: Bu çocuklar aşağılık ve güvensizlik duyguları, içe dönüklük,
kaygı, aşırı duyarlılık, çöküntü ve ürkeklik gösterirler. Nadiren gülümserler, tırnak-
larını kemirirler, endişelidirler. Yakın arkadaşları yoktur, başkalarına aşırı derecede
bağımlıdırlar. bu çocuklar, aşırı ketlenmiş ya da duygusal bozukluğu olan çocuklar
olarak adlandırılmaktadır.

Olgunlaşma: Bu boyutta yer alan çocuklarda, ilgisizlik, dalgınlık ve dikkatsizlik
davranışları sıklıkla görülür. Pasiftirler, kolayca üzüntüye kapılırlar, çeşitli nesnele-
ri ağızlarında çiğnerler, evden kaçma davranışlarında bulunurlar.

Sosyalleşmiş Suçluluk: Bu çocuklar belirli bir grup içerisinde ele alındıklarında ye-
terince sosyaldirler. Ancak toplumun değer yargıları dikkate alındığında bunlara
aykırı düşerler. Genellikle uygunsuz arkadaşları vardır. Hırsızlık ve saldırganlık
olaylarına sıklıkla karışırlar. Okuldan kaçmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Ge-
cenin geç vakitlerini evlerinin dışında geçirirler.

4. Özellikleri
Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar kendi içlerinde farklılıklar göstermek-
le birlikte yine de grup olarak bazı ortak özelliklerden söz edilebilir.

4.1. Zeka ve Başarı

Genellikle toplumda duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların üstün zekalı ol-
duklarına ilişkin yaygın bir inanış vardır. Bu inanış gerçek durumu yansıtmamakta-
dır. Yapılan araştırmalarda bu çocukların zeka bölümü puanı ortalamaları normal
yaşıtlarından daha düşük çıkmaktadır.

Zeka testi uygulamaları sonucunda elde edilen zeka bölümü puanları, çocuğun zi-

D U Y G U  V E  D A V R A N I Ş  B O Z U K L U Ğ U  O L A N L A R 79 



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

hinsel özelliklerini tanımlamaktan çok, derste yer alan belirli görevlerde ne kadar
başarılı olduğunu göstermektedir. Bu görevler okulda yürütülmekte olan akade-
mik çalışmalarla yakından ilişkilidir. Dolayısıyla zeka testleri öğrencilerin aka-
demik başarılarını kestirmede geçerliği hayli yüksek araçlardır.

4.2. Sosyal Beceriler ve Kişisel İlişkiler

Duygu ve davranış bozuklugu olan çocuklar genellikle kişisel ilişkilerde başarısız-
dırlar, arkadaşlık, dostluk kurma ve sürdürmede güçlük gösterirler.

4.3. Antisosyal Davranışlar

Sınıf ortamlarında sıklıkla görülen antisosyal davranışlar yerinde oturmamak, sı-
nıfta dolaşmak, arkadaşlarını rahatsız etmek, vurmak ya da dövüşmek, öğretmeni
umursamamak, sürekli olarak şikayette bulunmak, çalmak, eşyalara zarar vermek,
söz dinlememek, tartışmak ve karşılık vermek, gerçekleri çarpıtmak, öfke nöbetleri,
verilen görevleri tamamlamama olarak sıralanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, antisosyal davranış örneklerinin sıklığı, sü-
resi ve şiddetidir. bunun yanısıra çocuğu bu tür davranışlarda bulunmaya adeta
zorlayan etmenlerin olup olmadığına da bakmak gerekmektedir. Yoksa her normal
çocuk zaman zaman ve bazı zor durumlarda bu tür davranış örnekleri gösterir.

Toplumda, bu tür davranışlarda bulunan çocukların ileri yaşlarda bir şekilde düze-
leceklerine ilişkin yaygın bir inanış vardır. Bu inanış, içedönük davranışlar göste-
ren, korkuları olan çocuklar için bir ölçüde doğru olabilir. Ancak antisosyal davra-
nışlarda bulunan çocuklar üzerinde yapılan araştırma bulguları, uygun önlemler
alınmadığında bu davranışların ileri yaşlarda da sürdüğünü göstermektedir.

Sınıfınızda öğrencileriniz ve siz hangi tür öğrenci davranışlarından daha çok ra-
hatsızlık duyuyorsunuz? Bu davranışların kısa bir listesini yapınız.

Genellikle toplumda içe dönük davranışlara daha hoşgörüyle bakılır hatta bu tür
davranışlar neredeyse pekiştirilir. Oysa antisosyal davranışlar çoğu kez cezalandı-
rılır ya da karşılık bulur. Bu durumda çocuk ya siner, pasifleşir ya da daha büyük bir
olasılıkla antisosyal davranışlarını daha da artırır.

Yukarıda yaptığınız listedeki davranışlarda içe dönük davranışlar var mı? bu du-
rumu nasıl yorumluyorsunuz?
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4.4. İçedönük Davranışlar

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların bazılarının çevrelerindeki insanlarla
ilişkileri son derece sınırlıdır. Bu sınırlı ilişkiler çocukların gelişimlerinde ciddi
problemlere neden olmaktadır.

Bu gruba giren çocuklar nadiren kendi yaşlarındaki çocuklarla oynarlar. Arkadaş
edinmek için yeterli sosyal becerilere sahip değildirler. Sıklıkla düş kurarlar. Bazıla-
rının nedensiz korkuları vardır. Sıklıkla hastalıklardan ve ağrılardan şikayetçi olur-
lar. Mutsuzdurlar.

Kuşkusuz bu tür davranış örnekleri çocuğun okul yaşamında önemli sınırlılıklar
getirir. 

Bu çocukların problemlerinin çevredeki insanları rahatsız etmemesi, sıklıkla göz-
den kaçmalarına neden olur. Bu da sunulacak hizmetlerde gecikmelere ve eksiklik-
lere neden olabilir.

5. Nedenler
Duygu ve davranış bozukluğuna neden olan etmenler genellikle biyolojik ve çevre-
sel olarak iki grup altında incelenmektedir.

5.1. Biyolojik Etmenler

Duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukların büyük bir çoğunluğunda her-
hangi bir biyolojik etmen ya da probleme rastlanmamaktadır.

Günümüzde genellikle çocukların doğuştan biyolojik kökenli bazı kişilik eğilimle-
riyle dünyaya geldikleri kabul edilmektedir. Her ne kadar bu eğilimler tek başlarına
davranış bozukluklarına neden olmamakla birlikte, davranış bozukluklarının orta-
ya çıkmasıyla uygun zemin oluşturmaktadır.

5.2. Çevre Etmenleri

Çevre etmenleri, çocuğun davranışlarında etkili olan her çeşit olaylardır. Duygu ve
davranış bozukluklarının oluşumunda çevresel etmenlerin önemi hemen herkes ta-
rafından kabul edilmektedir. Ancak bu etkilerin formüle edilmesi son derece güç-
tür.

Genellikle yönetim bozukluğu ve antisosyal davranışların nedeni olarak üç temel
etmenden söz edilmektedir. Bunlar:
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• Bebeklik döneminde kötü yetişme koşulları
• Okula başlandığında saldırgan davranışlar gösterme
• Arkadaşlar tarafından reddedilme

Bu etmenler ev ve okul ortamlarıyla yakından ilişkili görülmektedir.

• Ev
Çocuğun özellikle erken yaşlarda ailesiyle ilişkileri gelecekteki davranışların
biçimlenmesinde kritik öneme sahiptir. Çocuk-aile ilişkileri üzerinde yapılan
çalışmalar ailenin çocuğa sevgi ile yaklaşmasının, çocuğun gereksinimlerine
duyarlı olmasının, uygun davranışları ödüllendirmesinin çocuğun olumlu
davranışlar geliştirmesine önemli katkılar getirdiğini göstermektedir. Antisos-
yal çocuklar genellikle tutarsız disiplin uygulayan, sıklıkla ceza uygulamaları-
na başvuran, çok az sevgi gösteren, uygun davranışlara kayıtsız kalan aile or-
tamlarından gelmektedirler.

Son yıllarda ailenin çocuk üzerindeki etkileri üzerindeki çalışmaların yanısı-
ra çocuğun aile üzerindeki etkileri de inceleme konusu yapılmaya başlanmıştır.
İnceleme sonuçları aile ile çocuk arasında aileden çocuğa tek yönlü bir ilişkiden
çok karşılıklı etkileşimin varlığını göstermektedir.

• Okul
Çocuk ev dışındaki zamanın en büyük bölümünü okulda geçirmektedir. Ço-
cuğun gösterdiği duygu ve davranış bozukluklarının nedenleri okuldaki ya-
şantılarıyla ilişkili olabilir. Okulun çocuk üzerindeki etkilerini belirleyebilmek
zor bir görevdir. Çünkü bu etkiler çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterebil-
mektedir. Bu değişkenler şöyle sıralanabilir.

- Evde, okula ilişkin tutumlar da dahil çocuğa kazandırılan davranışlar
- Çocuğun geçmişte öğretmenleriyle olan ilişkileri
- Çocuğun halihazırdaki sınıf öğretmeni ya da diğer öğretmenlerle olan

ilişkileri.

Deneyimlerinize göre bu listeye hangi etmenler eklenebilir? Ekleyiniz.

6. Tanılama ve Değerlendirme
Uygulamada duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukları tanılamada siste-
matik bir yol ya da yöntem izlenmemektedir. Çünkü bu çocukların nasıl olsa farkına
varılacakları düşünülmektedir. Bu düşünce kısmen doğrudur. Ancak içe dönük
davranışlar gösteren ya da davranış bozukluğu hafif derecede olan çocukların göz-
den kaçma olasılıkları oldukça yüksektir. Bu durumda formal tanılama yöntemleri-
ne gereksinim duyulmaktadır.
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6.1. Tarama Testleri

Duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukların değerlendirilmesinde, tüm en-
gelli gruplarında olduğu gibi dört temel sorunun yanıtı aranmaktadır.

• Kimin yardıma gereksinimi olabilir?
• Kimin gerçekten yardıma gereksinimi var?
• Çocuğun ne tür bir yardıma gereksinimi var?
• Sağlanan yardım etkili mi?

Bu sorulardan ilki tarama süreçleriyle ilişkilidir. Bu süreçte duygu ve davranış bo-
zukluğu kuşkusu gösteren ya da riski taşıyan çocuklar ayırd edilir. Daha sonra diğer
soruların yanıtlanmasına geçilir.

Okula başladıklarında antisosyal davranışlar gösteren çocukların, okul yaşamla-
rında ve ilerideki yaşamlarında davranış problemleri gösterme riskleri bir hayli
yüksektir. Bu riski kontrol altına alabilmek için bu çocukların sistematik olarak ta-
ranmaları ve bir an önce tanılanmaları gerekmektedir.

Tarama çalışmalarında genellikle çocuğu yakınen tanıyan öğretmen ve ailesinin gö-
rüşlerine başvurulur ya da çocuğun davranışları bir gözlemci tarafından gözlenip
değerlendirmeye tabi tutulabilir. Tarama çalışmalarında mümkün olduğunca doğ-
ru ve sistematik bilgi toplamak için geliştirilmiş çeşitli kontrol listeleri ve derecelen-
dirme ölçekleri vardır. Bu ölçekler öğretmen, aile ve gözlemcilerin yanısıra çocuğun
arkadaşları ya da bizzat çocuk tarafından uygulanabilir. Ancak bu araçlarla elde
edilen bilgilere kesin gözüyle bakılmamalıdır. Çocuk hakkında mümkün olduğun-
ca çok kaynaktan bilgi toplanmalıdır.

6.2. Projektif Ölçüler

Projektif ölçekler belirgin olmayan uyaranlardan oluşur. Bu mürekkep lekesi gibi
bir şekil  ya da tamamlanmamış bir hikaye ya da cümle olabilir. Çocuktan bu şekille-
ri yorumlaması ya da cümleyi tamamlaması istenir. Burada verilen yanıtın doğru ya
da yanlış olması gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan çocuğun davranış-
larına ilişkin gerçek bilgileri toplamaktır.

Bu ölçekler içerisinde en bilineni Roschach Testi'dir (Mürekkep Lekesi Testi). Yay-
gın olarak kullanılan diğer bir test Thematik Appercetion Testi'dir (TAT). Bu testte
çocuğa bir dizi resim gösterilir ve bunlara ilişkin sorular sorulur.

Projektif testler çocuklardaki duygu ve davranış bozukluklarını tanılama ve değer-
lendirmede yeterli sonuçlar vermemektedir. Çocukların testlerin uygulandığı ya da
görüşmenin yapıldığı ortamlarda bulunduğu tepkiler sınıfta ya da evde bulunduğu
tepkilerden farklı olabilmektedir. Bunun yanısıra çocuğun davranışlarının doğru-
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dan değil dolaylı olarak değerlendirilmesi, üstelik değerlendirmenin çocuğun ol-
dukça sınırlı ufak bir grup davranışı üzerinde yapılması sıklıkla eleştiri konusu ya-
pılmaktadır.

6.3. Davranışların Doğrudan Gözlemi ve Ölçülmesi

Son yıllarda duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde
doğrudan ve sürekli ölçümler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle çocu-
ğun problem olarak düşünülen davranışları gerçek ortamlarda sistematik olarak
gözlenmekte ve ayrıntılı bir biçimde kaydedilmektedir. Böylece davranışın hangi
sıklıklarla meydana geldiğine, süresine ve yoğunluğuna, davranış öncesinde ve
sonrasında hangi olayların yer aldığına ilişkin bilgiler elde edilmektedir. Daha son-
ra edinilen bu bilgiler çerçevesinde çocuğun durumu değerlendirilmektedir. Eğer
çocuğun duygu ve davranış bozukluğu gösterdiği sonucuna varılırsa, yine bu bilgi-
lerin ışığında ne gibi eğitsel önlemlerin alınacağı planlanmaktadır.

7. Eğitim Yaklaşımları
Duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukların eğitimlerinde bir çok farklı yak-
laşım izlenmektedir. Bu yaklaşımların herbirinin farklı felsefeleri ve uygulama
alanları bulunmaktadır.

7.1. Kuramsal Modeller

Aşağıda bu konudaki belli başlı kuramsal modeller kısaca açıklanmaktadır.

• Biyolojik Model

Biyolojik model duygu ve davranışlardaki bozuklukları genetik ya da tıbbi neden-
lerle açıklamaktadır. Dolayısıyla bozuklukların giderilebilmesi için bu nedenlerin
tedavi edilmesi gerekmektedir.

• Psikodinamik Model

Bu modele göre kişilik bozuklukları zihnin üç dinamik parçası (alt benlik, benlik,
üst benlik) arasındaki dengesizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu den-
gesizliğin ortadan kaldırılmasında psikoterapiye, çocuk ve ailesi için yaratıcı etkin-
liklere yer verilmektedir.

• Psikoeğitsel Model

Psikoeğitsel modelde, bilinç dışı motivasyonlar ve psikodinamik modelde açık-
lanan iç çatışmalar esas alınmaktadır. Aynı zamanda okul, ev ve toplum yaşamının
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gerektirdiği davranışlar üzerinde durulmaktadır. Çocukların davranışlarını anla-
malarına ve onları değiştirmek için çaba da bulunmalarına yardımcı olacak terapik
görüşmelere yer verilmektedir.

• İnsancı Model

Bu modele göre geleneksel eğitim sistemi çocukların kendi duygularını yaşamaları-
na, yeteneklerini geliştirmelerine izin vermemektedir. Bunun sonucu olarak çocuk-
larda duygu ve davranış bozuklukları görülmektedir. İnsancı Modelin öngördüğü
eğitim ortamlarında çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak
düzenlemelere gidilmektedir. Bu düzenlemeler içerisinde öğretmen yönlendirici
olmaktan çok, çocuğun öğrenmesine yardımcı olan kaynak kişidir.

• Çevreci

Çevreci model çocuğun çevresindeki insanlarla ve sosyal kurumlarla ilişkilerine
önem vermektedir. Duygu ve davranış bozukluklarının kaynağında bu ilişkilerdeki
problemler yer almaktadır. Bu nedenle çocuğun aile, okul, yakın çevre ve toplumda
uygun ilişkiler içerisinde olmasına yardımcı olunması gerektiği vurgulanmaktadır.

• Davranışçı

Bu modele göre, uygun olmayan ya da uygunsuz davranışlar çevreyle etkileşim so-
nucunda öğrenilmektedir. Davranışçı kaynaklı öğretmen çocuğun yeni, uygun tep-
kiler öğrenmesine, uygun olmayanları ortadan kaldırmasına yardım için uygula-
malı davranış analizi tekniğini kullanır.

Uygulamada tek bir modele bağlı kalınmaktan çok bir kaç model birlikte kullanıl-
maktadır. Buna karma ya da eklektik yaklaşım adı verilmektedir. Her bir modelin
kendine özgü felsefe ve yöntemleri olmakla birlikte, modeller arasında kesin çizgi-
ler yoktur, modeller bir çok noktada binişiklik göstermektedir.

Son yıllarda uygulamada Davranışçı Modelin geniş kabul gördüğü söylenebilir.
Konuya ilşikin olarak yapılan araştırmalarda da Davranışçı Modeli esas alan uygu-
lamaların etkili olduğu görülmektedir.

Modeller üzerinde yapılan tartışmalar bir yana, hiç bir model tek başına duygu ve
davranış bozukluklarının nasıl oluştuğu ve eğitimde nasıl bir yol izlenmesi gerekti-
ği konusuna bütünüyle açıklık getirememektedir.
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7.2. Değiştirilebilir Etmenler Üzerinde Durma

Öğretmenin çocukta duygu ve davranış bozukluğuna neden olan tüm etmenleri
(bunların ne olduğunu bilse bile) iyileştirebilmesi ya da kontrol altına alabilmesi
beklenemez. Örneğin okuldan önce ya da sonraki dönemlerde çocuk suça eğilimli
arkadaşlar edinmişse, öğretmen bu konuda ne yapabilir? Ya da çocuk olumsuz ev
koşullarından geliyorsa, öğretmen bu koşulları bir çırpıda nasıl düzeltebilir?

Kendinizi böylesi çaresiz hissettiğiniz, hangi olay ya da durumlarla karşılaştı-
nız? Sıralayınız.

Geçmişte olan olmuştur. Öğretmen bugüne ve geleceğe bakmalı dikkatini ve enerji-
sini bugün ve gelecekte yapabilecekleri üzerinde yoğunlaştırmalıdır. Herşeyden
önce sınıf ortamında sevgi ve güven duygularını egemen kılmalıdır. Sınıfında ço-
cukların uygun davranışlar edinmelerini kolaylaştırıcı ortamların mimarı olmalı-
dır.

Kuşkusuz öğretmenin etkisi sınıfla sınırlı değildir. Öğretmenler çocukların gelişi-
minde kritik rol oynayan insanların başında yer almaktadır. Öğretmen çocuğun ai-
lesi ile ilişki kurarak, gerektiğinde okul ya da bulunduğu bölgede psikolojik hizmet-
ler sunan kişi ya da kurumlarla ilişki kurarak etki alanını daha da genişletebilir.

7.3 Sosyal Becerilerin Öğretimi

Sosyal beceriler oldukça geniş bir alan kapsamaktıdır. Sosyal  beceriler çeşitli yakla-
şımlara göre gruplandırılabilir. Arka sayfada Akkök (1996) tarafından uyarlanan
bir gruplandırmaya yer verilmiştir.

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar çoğu sosyal becerilerde yetersizlik
gösterirler. Dolayısıyla bu çocukların eğitimlerinde bu becerilerin öğretimine önem
vermek gerekmektedir.

Son yıllarda çocukların sosyal becerilerindeki durumlarının belirlenmesi ve bu be-
cerilerin öğretimine ilişkin öğretmenlere ve ailelere yönelik çeşitli envanterler ve ya-
zılı kaynaklar geliştirilmeyle başlanmıştır. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 1996 yılında öğretmenler ve aileler için ayrı
ayrı yayınlanan "İlköğretimde Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi" el kitapları bu ko-
nudaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

Ancak burada şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Sosyal beceriler akademik konu-
ların öğretiminden farklı öğretim yöntem ve stratejilerini gerektirmektedir. Bu be-
ceriler yaparak, yaşanılarak öğrenilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öğret-
men etkili bir modeldir. 
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7.4 Alternatif Tepkilerde Bulunma

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar sıklıkla başkalarıyla ağız dalaşına gi-
rerler, dövüşürler. Çünkü sinirlendirici ya da tahrik edici olay ya da durumları boşa
çıkartabilecek ya da başedebilecek yeterli sosyal becerilere sahip değildirler.

İnsanı sinirlendirici durumlar; hafif bir küçümseyici tavır, bir isteğin ya da ricanın
yerine getirilmemesi, bir engellenme durumu olabilir. Çoğu normal çocuk bu gibi
davranış ya da durumlarla karşılaştığında gülüp geçer ya da önemsemez. Dolayı-
sıyla bu çocuklara bu gibi durumlarda ne gibi uygun alternatif tepkilerde bulunula-
bileceklerinin öğretilmesi gerekir.
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Sosyal Beceriler

I. İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme IV. Saldırgan Davranışlar İle Başa Çıkmaya 
Becerileri Yönelik Beceriler
- Dinleme - İzin İsteme
- Konuşmayı başlatma - Paylaşma
- Konuşmayı sürdürme - Başkalarına yardım etme
- Soru sorma - Uzlaşma
- Teşekkür etme - Kızgınlığı kontrol etme
- Kendini  tanıtma - Hakkını koruma, savunma
- Başkalarını tanıtma - Alay etmeyle başa çıkma
- İltifat etme - Kavgadan uzak durma
- Yardım isteme
- Bir gruba katılma V. Stres Durumlarıyla Başa Çıkma Becerileri
- Yönerge verme - Başarısız olunan bir durumla başa çıkma
- Yönergelere uyma - Grup baskısıyla başa çıkma
- özür dileme - Utanılan bir durumla başa çıkma
- İkna etme - Yalnız bırakılma ile başa çıkma

II.Grupla Bir İşi Yürütme Becerileri VI. Plan Yapma ve Problem Çözme Becerileri
- Grupta iş bölümüne uyma - Ne yapacağına karar verme
- Grupta sorumluluğunu yerine getirme - Problemin (sorunun) nedenlerini 

araştırma
- Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma - Amaç oluşturma

- Bilgi toplama
III. Duygulara Yönelik Beceriler - Karar verme

- Kendi duygularını anlama - Bir işe yoğunlaşma
- Duygularını ifade etme
- Başkalarının duygularını anlama
- Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma
- Sevgiyi, iyi duyguları ifade etme
- Korku ile başa çıkma
- Kendini ödüllendirme
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ÖRNEK 1 : Çocuk arkadışına selam verdiğinde ya da seslendiğinde karşılık
alamazsa

Alternatif tepkiler şunlar olabilir:
• Selamın tekrarlanması
• Bir başkasına selam verme
• Bir şey demeden yola ya da işe devam etme.

ÖRNEK 2 : Çocuk arkadaşından bir eşyayı rica ettiğinde, ricası yerine getiril-
mezse

Alternatif tepkiler şunlar olabilir:
• Bir başkasından rica etme
• Rica edilen eşyayı gerektirmeyen başka bir etkinlikte bulunma

Bu örneklere bir örnekte siz ekleyiniz.

7.5. Kendini Yönetme-Kontrol

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların bir çoğu davranışlarını kontrol et-
mede güçlük çekerler. Yapılmaması gereken şeyleri yaparlar, söylenmemesi gere-
ken şeyleri söylerler. Dolayısıyla çevrelerinde olup bitenler onların kontrolü dışın-
dadır. Her an başlarına olumsuz birşey gelebilir. Kuşkusuz bu durum çocuğun çev-
resiyle ilişkilerinde gerginliklere ve pek çok olumsuz tepkilere neden olur. Bu ne-
denle bu çocuklara kendilerini kontrol etme becerileri öğretilmelidir. Bu konuda
pek çok farklı yaklaşım izlenmektedir. Bunlar içerisinde çocuğun davranışlarından
ve sonuçlarından haberdar edilmesi önemli bir yer tutmaktadır.

7.6. Sınıf Yönetimi

Yakın bir zamana kadar sınıf yönetimine, "nasıl olursa olur" gözüyle bakılmıştır.
Son yıllarda yalnızca davranış bozuklukları gösteren çocuklar için değil eğitimin
her kademesinde tüm çocuklar için sınıf yönetimine önem verilmeye başlanmıştır.
bu konuda çoğu Davranışçı Model kaynaklı pek çok yöntem ve strateji geliştirilmiş-
tir. Bunların başlıcaları Eğitim Bilimlerinde Yenilikler kitabınızın ilerleyen ünitele-
rinde açıklanacaktır. Burada bir kaç önemli hususa değinilmekle yetinilecektir.

• Kuşkusuz sınıfta öğrencilerin planlanan etkinliklere katılmaları ve kurallara
uymaları beklenir. Ancak bu sağlanırken zorlamalara ve baskı yöntemlerine
başvurmaktan şiddetle kaçınılmalıdır.

Baskı ortamları çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebi-
leceği gibi, çocukların ne yapmaları gerektiğinden çok ne yapmamaları gerekti-
ğini düşünmelerine neden olur.
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• Sınıf ortamları düzenlenirken yalnızca antisosyal davranışları azaltıcı değil
aynı zamanda olumlu öğrenci-öğretmen etkileşimini artırıcı önlemler alınmalı-
dır.

• Antisosyal davranışları azalmak ya da ortadan kaldırmak kuşkusuz çok
önemlidir. Ancak daha da önemlisi bu davranışların meydana gelmesini ön-
lemektir.

• Öğrenci sınıftaki kuralları ve bunların anlamlarını mutlaka bilmelidir.

• Öğretmenin sınıfı etkili bir biçimde yönetmesi bir kazanma-kaybetme konusu
değildir. Mutlaka bir ad koymak gerekirse buna kazanma-kazanma demek da-
ha uygun olur. Okullar, herşey çocuklar, onların, dolayısıyla toplumun gelece-
ği içindir. Dolayısıyla çocukların kazanması öğretmenin kazanması demektir.

7.7. Öğretmenin Nitelikleri

Duygu ve davranış bozukluğu gösteren öğrencilerle çalışan öğretmenin davranış
yönetimi becerilerinin yanısıra öğrencileriyle sağlıklı ilişkiler kurabilecek ve sürdü-
rebilecek niteliklere sahip olması gerekir. Bu noktada iki önemli nitelik ortaya çık-
maktadır. Farklılıkları kabul etme ve empatik anlayış.

• Farklılıkları kabul etme, öğretmen öğrenciden gelebilecek her türlü davra-
nış ya da tepkiye hazır olmalıdır. Her öğrenciden aynı davranışı beklememeli-
dir. Öğretmen öğrencinin gösterdiği olumsuz davranışların altında geçmişte
yaşanılan engellenme ve çatışma duygularının yattığının bilincinde olmalı ve
öğrenciye uygun davranışlar kazandırmak için yardımda bulunmalıdır.

• Empatik anlayış, en kısa anlatımla bir insanın objektifliğini kaybetmeden
kendini diğer insanın yerine koyarak onun düşüncelerini ve duygularını kavra-
yabilmedir. Deneyimli bir öğretmen öğrencisinin tavırlarından, jest ve mimik-
lerinden onun duygu ve düşüncelerini anlayabilir. 

8. Eğitimlerinde Yönetsel Düzenlemeler
Dünya genelinde duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların çok azı özel eğitim
hizmetlerinden yararlanmaktadır. Sağlanan hizmetler genellikle özel sınıf ya da
okul düzenlemeleri içerisinde yer almaktadır. Ancak son yıllarda kaynaştırma ilke-
si doğrultusunda bu çocukların normal sınıflara yerleştirilmeleri ve özel eğitim ge-
reksinimlerinin burada karşılanmasına yönelik düzenlemeler yaygınlık kazanma-
ya başlamıştır. Bu düzenlemeler genellikle kaynak oda ya da uzman yardımı şeklin-
de olmaktadır. Özel sınıf ya da okullara daha çok orta ve ağır derecede davranış bo-
zuluğu olan çocuklar yerleştirilmektedir.
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9. Türkiye'de Eğitimleri
Türkiye'de davranış bozukluğu olan çocukların özel eğitimleri konusundaki ilk ku-
rumsal girişim 1952 yılında yapılmıştır. Bu tarihte İstanbul, Ağaçlı köyünde davra-
nış bozukluğu olan çocuklar için bir okul açılmıştır. Ancak okul kısa bir süre sonra
kapatılmıştır. Daha sonra 1969-1970 öğretim yılında İstanbul, Beykoz'da Özel Eği-
tim İlkokulu ve Yetiştirme Yurdu açılmıştır. Kız öğrencilerin devam ettiği bu okul
da 1987 yılında kapatılmıştır.

Türkiye'de halen bu çocuklara okullardaki rehberlik servislerinde, milli eğitim mü-
dürlükleri bünyesindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde, hastanelerin psiki-
atri bölümlerinde ya da çocuk ruh sağlığı bölümlerinde sınırlı ölçüde psikolojik hiz-
metler sunulmaktadır.

Özet
Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların herkes tarafından kabul edilen bir tanımı bu-
lunmamaktadır. Bununla birlikte yapılan tüm tanımlarda davranışların mevcut sosyal ve
kültürel normlardan önemli derecede farklı ve sürekli olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Duygu ve davranış bozuklukları yaygın olarak, yönetim bozukluğu, kişilik problemi, olgun-
laşmama ve sosyalleşmiş suçluluk şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar, genellikle okuldaki akademik çalışmalarda ken-
dilerinden beklenen başarıyı gösteremezler. Çevresindeki insanlarla ilişki kurma ve sürdür-
mede güçlük çekerler. Sıklıkla antisosyal ve içe dönük davranışlar gösterirler.

Duygu ve davranış bozukluğuna neden olan etmenler biyolojik ve çevresel olmak üzere iki
grup altında incelenmekle birlikte, çevresel etmenler üzerinde daha yoğun bir biçimde durul-
maktadır.

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukları tanılama ve değerlendirmede farklı yaklaşım-
lar izlenmektedir. Bunlar içerisinde "davranışların doğrudan gözlemi ve ölçülmesi" yoluyla
daha geçerli bilgiler edinilmektedir.

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların eğitimlerinde yaygın olarak Davranışçı Mo-
del temel alınmaktadır. Bu Model çerçevesinde "sosyal becerilerin öğretimi", "alternatif tep-
kilerde bulunma" ve "kendini yönetme" üzerinde durulmaktadır.

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklara özel eğitim hizmetleri genellikle özel sınıf ve
okul düzenlemeleri içerisinde verilmektedir. Türkiye'de bu çocuklara yönelik hizmetler son
derecede sınırlıdır.
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Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukları
tanılamada karşılaşılan güçlüklerden değildir?
A. Ruh sağlığı yönünden iyilik durumunun açık bir tanımının olmayışı
B. Konuya ilişkin mevcut kuramların olaya farklı biçimlerde yaklaşmaları
C. Kültürler arasında uygun davranışlara ilişkin beklentilerin farklılık gös-

termesi
D. Davranış bozukluklarını duygusal bozukluklardan ayırd edebilmenin

güç olması

2. Türkiye'de duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar ilgili yönetmelikler-
de hangi terim altında ele alınmaktadır?
A. Davranış bozukluğu olan çocuklar
B. Duygu güçlüğü olan çocuklar
C. Uyumsuz çocuklar
D. Uyum güçlüğü olan çocuklar
E. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar

3. Zeka testleri öğrencinin aşağıda sıralanan özelliklerinden hangisini ölçmede
daha daha geçerli sonuçlar vermektedir?
A. Zihinsel yetenekler
B. Akademik başarı
C. Uyum özellikleri
D. Pratik zeka
E. Sosyal yetenekler

4. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukları tanılamada aşağıdaki uygula-
malardan hangisi daha geçerli bilgiler vermektedir?
A. Projektif testlerin uygulanması
B. Uyum testlerinin uygulanması
C. Davranışların doğrudan gözlemi ve ölçülmesi
D. Kontrol listelerinin uygulanması
E. Tarama testlerin uygulanması

5. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların eğitimlerinde aşağıdaki mo-
dellerden hangisi daha etkili sonuçlar vermektedir?
A. Psikoanalitik Model
B. İnsancı Model
C. Çevreci Model
D. Psikoeğitsel Model
E. Davranışçı Model
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1. Giriş
Sözel dil ve konuşma, günlük yaşantımızda önemli bir yer tutan ve bireylerarası ile-
tişimin gerçekleştirilmesi için kullandığımız araçlardandır. Kimi durumlarda dil ve
konuşmanın kullanımında aksaklıklar ortaya çıkar. Çeşitli tür ve boyutlarda olan
bu aksaklıklar, bireyin ve çevresindekilerin günlük yaşantılarını olumsuz yönde et-
kileyebilir. Bu ünitenin amacı, sözkonusu aksaklıkların türleri, nedenleri ve alınma-
sı gereken önlemleri özetlemektir. 

Genel kullanım içerisinde kimi zaman iletişim, dil ve konuşma terimlerinin birbiri-
nin yerine kullanıldığını görmekteyiz. Bu tür kullanımın temelinde iletişim-dil-ko-
nuşma arasındaki bağıntının bulunması gösterilebilir. Bunlar birbirlerinden farklı
kavramlardır ve farklı özelliklere sahiptirler. Örneğin, gırtlak kanseri nedeniyle
gırtlağı alınan bir kişinin sözel dili kullanamama diye bir sorunu yoktur. Hatta iyice
irdelendiğinde, konuşma sorunu da yoktur! Bu bireyin temel sorunu, konuşma ey-
leminde kullandığı sesleri başkalarının daha rahat işitebileceği bir biçimde ürete-
memesidir. Buna bağlı olarak, alınacak önlem ve yapılacak eğitim de farklıdır. Bu
nedenle, konuyu daha iyi kavrayabilmek için öncelikle iletişim-dil-konuşma ilişki-
sinden söz etmek yerinde olacaktır.

2. İletişim-Dil Konuşma
İletişimin temel amacı bir bireyin başkalarıyla paylaşmak istediği düşüncelerini,
yakınındaki ya da uzağındaki birey ya da bireylerde aynen ya da ona çok yakın bir
biçimde oluşturmaktır. Burada sözkonusu olan, beyinler arasında düşünce alışveri-
şidir. 

Biliyoruz ki, bir düşünceyi bir beyinden diğerine doğrudan aktarabilmek mümkün
değildir. Kimi bilim-kurgu filimlerinde elektrodlar, kablolar aracılığı ile bir beyin-
den diğerine düşünce naklinin gösterildiği sahnelere tanık olmuşsunuzdur. Ancak,
gerçek yaşamda bu sahneleri -en azından şimdilik- gerçekleştirebilmek mümkün
görünmemektedir. İşte bu nedenle, bir başka beyine aktarmak istediğimiz düşünce-
leri, karşıdaki beyinin alabileceği, alınan bilgiyi işleyebileceği, değerlendirebileceği,
anlamlandırabileceği bir başka biçime dönüştürmemiz gerekiyor. Bu gereksinim
doğrultusunda düşüncelerimizi kodlamamız; bu kodu hedef birey ya da bireylere
iletmemiz; hedef bireyin/bireylerin ise bu kodu alması; bu kodu açması (çözümle-
mesi); bu koddan anlam çıkartması sözkonusudur. Tüm bunlar, kendi içinde bir di-
zi karmaşık işlemi gerektirir.

Peki, kod nedir?

Kod, herhangi bir şeyin yerine geçen, onu temsil eden, onu gösteren herhangi bir
başka şeydir. Anlaşılabileceği gibi, bireylerarası iletişimde biz düşüncelerimizi de-
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ğil, onu temsil eden kodları iletiyoruz. Öyleyse, herşeyden önce bizim düşünceleri-
mizi ifade edebileceğimiz kodların neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. En basit ta-
nımıyla dil, düşüncelerimizi aktarmak amacıyla kullandığımız bir koddur. Görül-
düğü gibi, iletişim amaç, dil de bu amacı gerçekleştirmek için kullandığımız bir
araçtır. Dilin sadece kod olma özelliğinden söz etmek kuşkusuz yeterli değildir. Bu
nedenle, dilin temel özelliklerinden de kısaca söz etmek gerekir.

Dil nedir?

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, dil herşeyden önce bir koddur. Bu kod, bireylerin
duyu organları tarafından alınabilecek özelliklere sahip olmalıdır. Bu yönüyle ba-
kıldığında da kod dilin biçim unsurunu oluşturur. 

Yukarıda, "Kod, herhangi bir şeyin yerine geçen, onu temsil eden, onu gösteren her-
hangi bir başka şeydir." demiştik. Gösterilmek istenen, temsil edilmek istenen şey
ise evren hakkında bilgidir. Daha açık bir ifade ile kod, evren hakkındaki düşüncele-
ri temsil eder. Evrende temsil edilmek istenen şeyler ise nesneler, olaylar ve ilişkiler-
dir. Örneğin, "Baba.", "Şapka" dediğimiz zaman nesnelerden; "Babamın şapkası."
dediğimizde iki nesne arasındaki ilişkiden (aitlik ilişkisi); "Babam yoruldu." dediği-
mizde ise bir olaydan söz etmekteyiz ve bu sözel ifadelerle sözkonusu nesneleri, iliş-
kileri, olayları göstermekteyiz. 

Ne var ki, evren hakkındaki düşüncelerin gösterilmesinde herkes farklı bir kod kul-
lansaydı, o zaman iletişimin temel amacı gerçekleşemezdi. Bu nedenle de hangi ko-
dun (göstergenin) neyi temsil ettiğine ilişkin bir uzlaşmanın olması kaçınılmazdır.
Bu bakımdan dillin temelinde bir uzlaşma (anlaşma, konvansiyon) vardır. 

Dilin hangi kodla neyi, nasıl temsil edeceği, dilin sistematiğini oluşturmuştur. Daha
açık bir ifade ile, dil bir dizgedir, bir dizi kuralları vardır. Ancak bu kurallar, bireyler
ve toplumlararası bir uzlaşmanın sonucudur. Bu da dilin toplumsal bir olgu oldu-
ğunu gösterir.

Özetlenecek olursa dil, iletişim amacıyla kullanılan, evren hakkındaki düşünce-
leri simgeleyen, uzlaşmaya dayalı biçimlerden oluşan bir dizgedir.

Tüm bu bilgilerden anlaşılmaktadır ki, bu tanıma uyan her iletişim aracı dil olma
özelliğini taşımaktadır. Bir başka deyişle, her dilin sözel bir biçime sahip olması zo-
runlu değildir. Örneğin, klasik müzikte de seslerden yararlanılmaktadır. Kendine
özgü bir konvansiyonu, bir dizgesi vardır ve bestecinin evren hakkındaki düşünce-
lerini yansıtır. Ne var ki, müzik dili ile sözel dil arasında temel bir farklılık vardır. Sö-
zel dilde kullanılan her gösterge (ses ve ses öbeği), belirlenen uzlaşma (konvansi-
yon) çerçevesinde kalarak sadece ve sadece bir tek şeyi temsil eder. Başka birşey gös-
terilmek istendiğinde ise, mutlaka bir başka gösterge kullanılmak zorundadır. Ör-
neğin, Türkçe adını verdiğimiz konvansiyonda "ağaç" sadece ve sadece bir nesne tü-
rünü simgeler. Bu konvansiyonda "ağaç" biçiminin taşadığı anlam belirlidir. Oysa,
müzik dilinin böyle bir gücü yoktur. Sözgelimi aşağıdaki nota dizilerinden birincisi-

 Dilde kullanılan
göstergeler (kodlar) ile
onların temsil ettikleri
düşünceler (gösterilen-
ler) arasındaki ilişki ne-
densizdir. "ağaç" sözce-
si ile onun temsil ettiği
nesne arasındaki ilişki
sadece uzlaşmaya daya-
nır. Mantıklı bir
nedeni yoktur.
Bu da farklı uz-
laşmalardan
oluşan farklı sö-
zel dillerin(Türkçe, İngi-
lizce, vb.) oluşturulabil-
mesine olanak vermiştir.
Dilde 

Dilde kullanılan gösterge-
ler (kodlar) ile onların tem-
sil ettikleri düşünceler
(gösterilenler) arasındaki
ilişki nedensizdir. "ağaç"
sözcesi ile onun temsil et-
tiği nesne arasındaki ilişki
sadece uzlaşmaya dayanır.
Mantıklı bir nedeni yoktur.
Bu da farklı uzlaşmalardan
oluşan farklı sözel dillerin
(Türkçe, İngilizce, vb.)
oluşturulabilmesine ola-
nak vermiştir.düşünceler
(gösterilenler) arasında-
ki ilişki nedensizdir.
"ağaç" sözcesi ile onun
temsil ettiği nesne ara-
sındaki ilişki sadece uz-
laşmaya dayanır. Mantık-
lı bir nedeni yoktur. Bu da
farklı uzlaşmalardan olu-
şan farklı sözel dille-
rin(Türkçe, İngilizce, vb.)
oluşturulabilmesine ola-
nak vermiştir.
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nin "masa" ikincisinin "kasa" anlamına geldiğinin gösteren bir konvansiyon değildir
müzik dili.

Konuşma nedir?

Sözel dilin konuşmaya dayanması nedeniyle dil ve konuşma terimleri çoklukla
eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak, dil ve konuşma sorunları söz konusu ol-
duğunda bu ayrıma özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Konuşma bir eylemdir. En yalın ifade ile sözel dilin insanların doğal olarak üretebil-
dikleri kimi sesleri kullanıp, düşüncelerin kulak yoluyla alınabilmesine olanak sağ-
lamak için gerçekleştirilen bir eylemdir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra, bireylerarası iletişimde konuşmanın sadece sözel di-
li ifade etme yolu olduğu, konuşma bozuklukları teriminin aslında son derece sınırlı
olduğu anlaşılmaktadır. 

Ünitenin sonunda yer alan kaynaklara ulaşarak konu hakkında daha ayrıntılı
bilgi edinebilirsiniz.

Sizce yapay bir dil oluşturulabilir mi? Bu konuda ortaya çıkabilecek güçlükler
neler olabilir? Doğal olmayan bir sözel dil biliyor musunuz? Özellikleri hakkın-
da araştırın, arkadaşlarınızla tartışın.

Konuya tam anlamıyla giriş yapmadan, sadece yukarıdaki bilgiler ışığında böl-
gesel ağızların, şive farklılıklarının dil ve konuşma sorunu olarak nitelendirilip
nitelendirilemeyeceğini tartışın.

3. Dil ve Konuşma Sorunlarının Tanımı
Sözel iletişim aracı olarak dil ve konuşmanın insan yaşantısı üzerindeki etkisinin ne
denli önemli olduğu herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Hele bire-
yin sosyal ve akademik gelişiminde oynadığı rol düşünülürse, iletişimin bireyin ya-
şantısında ne denli önemli sonuçlar doğuracağını kestirmek güç olmasa gerekir. Bu
nedenle, iletişimin herhangi bir nedenle ve herhangi bir boyutta aksaması, gerek bi-
rey gerekse o bireyin çevresi için önemli olumsuzluklar oluşturmaktadır. 

"Konuşma özürü", "konuşma bozuklukları", "dil ve konuşma bozuklukları" vb. te-
rimlerle ifade edilen bireylerarası iletişimde karşılaşılan olumsuz durumlar, "gecik-
miş konuşma", "dil gelişiminde gecikme", "kekemelik", "afazi", "genizsi konuşma",
"artikülasyon bozukluğu", "ses bozukluğu", "afoni" vb. terimlerle de türlendiril-
mektedir.
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Giriş bölümünde anlatılanları anımsayacak olursanız, bu ünitede dil ve konuşma
sorunlarının tanımlanmasında izlenecek yolu kestirmişsinizdir. Bu yaklaşımdan
yola çıkarak yapılacak tanımlamaların daha işlevsel olacağı düşünülmektedir. Aşa-
ğıda yer vereceğimiz kimi tanımların, size ileriki araştırmalarınızda yol göstereceği
umulmaktadır.

3.1. İletişim Sorunu (Bozukluğu)

(a) Bir sembol sistemini alma ve/veya işleme (değerlendirme); (b) kavramları ve/
veya sembol sistemlerini temsil etme; (c) sembol sistemlerini iletme ve/veya kullan-
ma yetisinde ortaya çıkan aksaklık, bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

3.2. Dil Sorunu (Bozukluğu)

Dil davranışlarında (lisan) karşılaşılan sorunlar, genel olarak, çevresel etmenlerden
bağımsız olarak dilsel birimlerin üretiminde ve/veya algılanmasında karşılaşılan
herhangi bir güçlük olarak tanımlanmaktadır. Bu tür sorunlar, tümden konuşma-
nın olmaması gibi çok ağır bir durumdan, sözdizimindeki ufak tefek farklılaşmala-
rın, aksaklıkların gözlendiği durumlara çeşitlilik gösterebilir. Kimi durumlarda an-
lamlı dilin kullanılabildiği fakat içeriğin yetersiz olduğu gözlenir (örneğin, sınırlı/
yetersiz sayıda sözcük kullanımı; sınırlı sözel biçimler; sadece köklerle yetinme, ço-
ğul, zaman, yapım, çekim vb. eklerini kullanamama, gibi dilbilgisel düzlemde kar-
şılaşılan sorunlar).

3.3. Konuşma Sorunu (Bozukluğu)

Konuşmanın herhangi bir çevrede benimsenen sınırın dışına çıkarak yadırganacak
düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda, genelde bireyde bir tür
konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Konuşma sorunu olan bireyin konuş-
ma davranışlarında şu özellikler göze çarpabilir:

a) İşitilemeyecek kadar aşırı alçak sesle konuşma.
b) Konuşmanın rahatlıkla anlaşılamaması.
c) Sesinin ya da konuşurken sergilediği görünümün karşıdakini rahatsız etme-

si.
d) Belirli bir sesin beklenildiği gibi söylenememesi.
e) Konuşurken zorluk çekme.
f) Dilin vurgu, ezgi, ritim özelliklerine uygunluk göstermemesi, konuşmanın

bunlardan yoksun olması, tekdüzelik.
g) Sözdizimi, dilbiçimi vb sapmaları.
h) Yaşına, cinsiyetine, fiziksel gelişimine uygun olmayan ses ve konuşma.

Görülebileceği gibi, bu özet tanımlamadan bile dil ve konuşma sorunlarının ne den-
li karmaşık olduğu, bu konunun ayrı bir uzmanlık gerektirdiği açıktır.
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4. Yaygınlık Oranı
1994-1995 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölü-
mü Konuşma Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Eskişehir ili ilkokulları
ile ilköğretim okullarında bulunan anasınıfı ile birinci sınıflarda bir tarama yapılmış
ve bu sınıflardaki Dil ve Konuşma Sorunlu Çocukların (DKSÇ) sayıları belirlenmiş-
tir. Bu çalışmada toplam 8.957 çocuğa ulaşılmış ve bunlardan toplam 456 çocuğun
(% 5.09) dil ve konuşma sorunlu olduğu belirlenmiştir (Bkz Şekil 7.1). 

5. Nedenleri
Dil ve konuşma sorunları, nedenlerine göre şöyle kümelenebilmektedir:

a. Anatomik nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.
(dudak- damak yarıklığı, larenjektomi, işitme düzeneği sorunları vb.)

b. Fizyolojik nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.
(müsküler distrofi vb.)

c. Nörolojik nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.
(CVA, Parkinson Hastalığı, Cerebral Palsy vb.)

d. Biyokimyasal nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.
(Anoxia vb.)

e. Psikolojik/psikiyatrik nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.
(Kimi uzmanlara göre kekemelik vb. konuşma sorunları bu kümede ele 
alınmaktadır)

f. Gelişim sürecindeki aksaklıklara bağlı dil ve konuşma sorunları.
(Gecikmiş dil ve konuşma, öğrenme güçlüğü, okuma güçlüğü vb.)

g, Olumsuz çevresel etmenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.
 (Dil ve konuşma gelişiminde gecikme vb.)
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h. Hiçbir nedene bağlanamayan dil ve konuşma sorunları.
ı. Karmaşık nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları.

 (Zihin engeli vb.)

6. Türleri
Dil ve konuşma sorunlarının türlerini ayrıntılı olarak ele almak bu ünitenin amaçla-
rını aşmaktadır. Bu konuda Türkçe yazılı kaynak sayısı yeterli olmasa da bulun-
maktadır. Ünitenin sonunda bu kaynaklardan kimileri verilmiştir. Burada daha ön-
ce sözü edilen çalışmanın bulgularına yer verilerek, Türkiye'deki ilköğretim öğret-
menlerinin sınıflarında en çok karşılaştıkları dil ve konuşma sorunlarından kısaca
söz edilecektir.

Çizelge 7.1'e bakıldığında, ilköğretim okullarının anasınıfı ve birinci sınıflarında en
sık karşılaşılan dil ve konuşma sorunlarının şu şekilde sıralandığı görülmektedir:
 

Çizelge 7.1'de gözlenebileceği gibi, sınıfınızda salt konuşma sorununun yanısıra,
iletişim ve dil sorunları olan çocukların bulunması söz konusu. Kuşkusuz böyle bir
durumla karşılaştığınızda neler yapabileceğinizi bilmek istersiniz. Ancak, bu ünite-
de sizin beklentileriniz doğrultusunda ayrıntılı yol ve yöntemler önerebilmek
mümkün değil. Ne var ki tüm öğrencileriniz için geçerli olabilecek bazı önerilerde
bulunabiliriz.
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Sorun %    
/r/ seslerini söyleyemiyor 25.40
Bir sesin yerine başka ses kullanıyor 19.41
Anlıyor ifade yetersiz 10.77
Kekeme 9.71
Konuşma ve anlaması yetersiz 6.65
Konuşması hiç anlaşılmıyor 5.85
Susmayı tercih ediyor 5.45
Nefes kontrolü zayıf 4.79
Görsel algı sorunu var 4.52
Konuşması yeterli, anlaması yetersiz 2.66
Ses bozukluğu var 2.13
Genizden konuşuyor 2.13
Dudak/damak yarıklığı var 0.53
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7. Öğretmene öneriler
I. Öneri

Öğrencinizi uzman bir kişiye göndererek onun önerileri doğrultusunda hareket
etmeniz. Ama hemen şunu itiraf etmeliyim ki, Türkiye'de henüz sadece bu ko-
nularla ilgilenen dil ve konuşma terapisti yetiştirilmemektedir. Bu alandaki uzman
sayısı Türkiye'de yok denecek kadar azdır. Yine de ilinizdeki Rehberlik ve Araştır-
ma Merkezi'ne başvurarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Şansınız yardım
ederse, bu konulara ilgi duyan ve kendi çabalarıyla birşeyler yapmaya gayret eden
bir özel eğitimci ya da rehber öğretmen bulabilirsiniz. Ama, bu konuda kendilerin-
den kesin çözüm beklemeyin, çünkü donanımları yeterli olmayabilir.

II. Öneri

Öğrencinizin nasıl konuştuğundan çok ne söylemek istediğine dikkat edin.
Onu düzeltip, söyleyemediklerini tekrarlatmaya çabalamayın. Onun söylemek iste-
diğini dinleyin, olması gerektiği biçimde siz tekrarlayın. Böylece doğru biçimi duy-
masına fırsat verin. Unutmayın ki dil ve konuşma yönergelerle öğrenilmez ! Tekrar-
latmak da bir işe yaramaz, tam tersine anlamsız yere çatışma doğurur ve reddetme-
ye yol açar. Kaldı ki tekrarlayabilen kişi zaten söyleyebilen kişidir. Sizin istediğinizi
tekrarlayabilseydi zaten sorunu olmazdı. ("Söyleyebiliyorum da söyleyemiyor mu-
yum?" sendromu). Öğrenciye söyleyemediğini tekrarlatmaya çalışmak, bir anlam-
da onun "kusurunu" yüzüne vurmaktır ve bu davranışınız özgüvenini sarsacaktır.
Özellikle kekemelerde bu tutum vardır. Konuşmadıkları zaman kekelemeyecekler-
dir, kimse de onları eleştirmeyecektir! Bu nedenle konuşmaktan kaçınırlar. Özellik-
le kekeme öğrencilerinizi her fırsatta konuşturun. Onları sabırla dinleyin, onların
yerine siz konuşmayın. Sizin anlayışlı davranmanız, onların işini kolaylaştıracaktır.

III. Öneri

Dil ve konuşma sorunlu öğrencilerinizi sorunsuz öğrencilerinizle kıyaslamayın.
Onların gelişimini kendi içlerinde değerlendirin. Unutmayın, hiç kimse kendisinin
bir başkasıyla kıyaslanmasını istemez. Özellikle bu tür öğrenciler!

Özet

Sözel dil ve konuşma, günlük yaşantımızda önemli bir yer tutan ve bireylerarası iletişimin
gerçekleştirilmesi için kullandığımız araçlardandır.

Bireylerarası iletişimde düşüncelerimizi kodlamamız; bu kodu hedef birey ya da bireylere
iletmemiz; hedef bireyin/bireylerin ise bu kodu alması; bu kodu açması (çözümlemesi); bu
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koddan anlam çıkartması sözkonusudur. Tüm bunlar, kendi içinde bir dizi karmaşık işlemi
gerektirir.

İletişimin herhangi bir nedenle ve herhangi bir boyutta aksaması, gerek birey gerekse o bire-
yin çevresi için önemli olumsuzluklar oluşturmaktadır. 

Bireylerarası iletişim sorunu olan bireyin sorununun, bu alanda yetişmiş bir kişi tarafından
değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması en uygun yoldur. Türkiye dil ve konuşma tera-
pisti yetiştirme konusunda henüz istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle dil ve konuşma so-
runlu bireylerin sağaltımı uluslararası normlara uygunluk gösterememektedir. Ne var ki,
öğretmenlerin bu konuya duyarlı olmaları ve tutumlarını öğrencilerin lehine değiştirmeleri
de önemli bir aşama olacaktır.

Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. İletişimin temel amacını aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar?
A. İletişim bildirişim amacıyla kullanılır.
B. İletişimin temel amacı, bireylerarasında düşünce paylaşımını 

gerçekleştirmektir.
C. İletişim insanlararası bir alışveriştir.
D. İletişimin amacı, toplumsallaşmaktır.
E. İletişimin temel aracı gereksinimlerin karşılanmasıdır.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimde "kod"u tanımlamamaktadır?
A. İletişimin gerçekleşmesi için kullanılan bir yöntemdir.
B. Anlaşılması zor bir şifredir.
C. Bir göstergedir.
D. Gösterilenle ifade edilen bir semboldür.
E. Nesnelere verilen addır.

3. Aşağıdaki yargılardan doğru olanı işaretleyiniz.
A. Dil sorunu olan bireyin iletişim sorunu olmaz.
B. Her konuşma sorunu mutlaka dil sorunu ile bağlantılıdır.
C. Kekemelik bir dil sorunudur.
D. Konuşmada gözlenen bazı sorunlar, dil kökenli sorunlar olabilir.
E. Konuşma sorunları temelde öğrenme kaynaklıdır.
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4. Aşağıdaki yargılardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A. Her bireyin farklı özellikleri doğrultusunda sorunları da farklıdır.
B. Konuşma sorunlu çocuklara söyleyemedikleri tekrar ettirmelidir.
C. Dil ve konuşma doğal ortamda edinilir.
D. İletişim sorunlu bireyin ayırıcı tanısının yapılması çok önemlidir.
E. Dil ve konuşma edinilen davranışlardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi sadece konuşma sorunu olarak ele alınmamalıdır?
A. Kekemelik.
B. Bir sesin yerine bir başka ses kullanma.
C. /r/ seslerini söyleyememe.
D. Yaşına ve cinsiyetine uygun sesle konuşamama.
E. Monoton konuşma.
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Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• işitme engelli çocuklara ve eğitimlerine ilişkin temel kavramla-

ra sahip olabilecek,
• işitme engelli çocukları ve problemlerini daha iyi anlayabile-

cek,
• işitme engelli çocukların eğitimlerinde kullanılan yaklaşımlar

hakkında bilgi sahibi olabilecek,
• işitme engelli çocukların eğitimlerinde kullanılan cihazlar hak-

kında bilgi sahibi olabilecek,
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1. Giriş
Doğum anından başlayarak, çocuklar pek çok bilgiyi işitmelerini kullanarak öğre-
nirler. Bebekler bir kaç haftalık olduklarında, eğer normal işitmeye sahip iseler, an-
ne babalarının seslerini tanıyabilmekte, yavaş sesleri ve kendi agulama seslerini
dinleyebilmektedirler. Böylece işitme duyuları yoluyla sürekli olarak çevrelerinde
diğer kişilerin konuşmalarını duymakta ve bu sesler ile o anda oluşan olaylar, işler,
oyunlar arasında bağlantı kurmaktadırlar. Bu seslere anlam vermekte ve insanların
düşünce, duygu ve bilgilerini konuşma ve işitme yoluyla aktardıklarını öğrenmek-
tedirler.  Çocuklar okula başladıklarında, ana dillerini yetişkinlere yakın bir düzen-
de konuşabilmeyi öğrenmişler ve çok geniş bir sözcük dağarcığı edinmişlerdir. 

Dil edinimi çok karmaşık bir olay olduğu halde, çocuklar ana dillerini ve konuşma-
yı çok doğal bir biçimde ve çok çabuk olarak öğrenmektedir. İşitme kaybı olan ço-
cuklar ise, özel yardım görmeksizin dili öğrenememektedir. Öğrenmeye en uygun
yaşlarında, bu engelleri nedeniyle bu erken dönem fırsatlarını kaçırmakta ve ana
dillerini kazanamamaktadırlar. 

Günümüzde bir çok çocuğun küçük yaşlarda işitmediği fark ediliyor ve teşhisi ya-
pılabiliyor. İşitme cihazları ya da cerrahi yöntemlerle daha iyi işitmeleri sağlanabi-
liyor. Özel eğitimle, aile eğitimi ve destekleyici eğitim ile konuşmayı anlaması ve
konuşmayı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması mümkün olabiliyor. İşitme engelli
olup, erken yaşlarda uygun eğitim alan birçok işitme engelli birey, eğitim ve meslek
edinmede çok iyi düzeylere gelebiliyor. Ancak bunun için işitme kaybının oluşu-
mundan hemen sonra başlayan, bu çocukların özel gereksinimlerini karşılayacak
biçimde planlanmış ve çok iyi yürütülen eğitim hizmetlerinin sağlanması gereki-
yor. 

2. Tanımlar 
Normal işiten bir bireyden söz edildiğinde, genellikle bu bireyin konuşmayı anla-
mak için yeterli düzeyde işitmesi olduğu kastedilmektedir. Çevrede aşırı gürültü
olmamak koşuluyla, normal işiten bir birey herhangi bir özel araç, cihaz ya da tek-
nik kullanmadan olağan durumlarda konuşmayı anlayabilmektedir. İşitme engel-
li birey, bazı sesleri duyabilmekte fakat, bu düzeydeki işitme konuşmayı anla-
ması için yeterli olmamaktadır. Çok ileri derecedeki işitme kayıplarında ise, bir işit-
me cihazı kullanıyor iken dahi, yalnız işitme yolu ile konuşmayı anlaması çok güç
olmaktadır. Bu durumdaki bireyler konuşmayı anlayabilmek için dudak okuma
yöntemini de kullanmaktadır.  

Eğitim alanında işitme engeli terimi, özel eğitim hizmetlerini gerektiren işitme
özürleri için kullanılmaktadır. Özel eğitim alan çocukların pek çoğunda ise işitme
kalıntısı bulunmaktadır. İşitme kalıntısı, işitme duyusunda sesleri analiz edip, işit-
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me siniri yoluyla beyindeki işitme merkezine gönderen, hasar görmüş fakat canlı
kalmış bir alan için kullanılmaktadır. 

Bazı ülkelerde şu tanımların benimsendiğini görüyoruz:

İşitme engeli:  Geniş kapsamlı bir terim olup, hafif dereceden çok ileri dereceye kadar
herhangi bir derecedeki işitme özürünü göstermektedir. Kendi içinde işitmeyen  ve
ağır işiten  olarak gruplanmaktadır. 
İşitmeyen  bir birey, işitme kaybının, bir işitme cihazı ile ya da cihazsız, yanlız
işitme yoluyla ana diline ilişkin bilgileri  başarılı bir biçimde işlemlemesini önemli
derecede engellediği bireydir. 
Ağır işiten  birey, genellikle bir işitme cihazının da yardımı ile, işitme yoluyla dilsel
bilgileri başarılı bir biçimde işlemleyebilmesine olanak verecek derecede işitme ka-
lıntısı bulunan bireydir. 

3. Sınıflandırma
İşitme engeli konusunda pek çok sınıflandırma sistemi bulunmaktadır. Bunlar için-
de en yaygın olarak, işiten-işitme engelli, işitmeyen-ağır işiten ayırımları kullanıl-
maktadır. Ancak bu kategoriler farklı alanlardaki uzmanlar tarafından farklı biçim-
lerde tanımlanmaktadır. En büyük görüş ayrılığı fizyolojik yaklaşımı olanlar ile eği-
tim yaklaşımı olanlar arasındadır. 

Fizyolojik yaklaşımı olanlar işitmenin ölçülebilir derecedeki kaybı ile ilgilenmektedir-
ler. Bu görüşe göre yapılan bir sınıflandırma, yukarıda verilen tanımdan da farklı
olarak; belirli bir yükseklik seviyesindeki sesleri işitemeyen çocukları işitmeyen
olarak; diğerlerini ise ağır işiten olarak kabul etmektedir. Diğer bir sınıflandırma
ise, işitme testleri sonucuna göre yapılan derecelendirmedir.

Eğitim yaklaşımı olanlar ise, işitme kaybının çocuğun konuşma ve dil geliştirme ye-
teneğini ne derecede etkileyeceği ile ilgilenmektedir. İşitme kaybı ile dil gelişimin-
deki gecikme arasındaki yakın ilişki nedeniyle, eğitim uzmanları sınıflandırmayı
konuşma dili yeterliliğine göre yapmakta; eğitim ve cihazlandırma sonucu ana dili-
ni ve konuşma becerilerini işlevsel yeterlilikte kazanmış bireyler için ağır işiten,
bunları hiç kazanmamış ve sözlü iletişimde bulunamayan bireyler için işitme-
yen terimini kullanmaktadırlar. 

Günümüzde elektronik teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler sonucu işitmenin
ölçümünde ve işitme kayıplarına uygulanan işitme cihazlarında çok önemli geliş-
meler olmuştur. Bu nedenle, işitme kayıpları işitmeyen kategorisine giren bir çok
çocuğun, sağlanan erken girişim ve erken eğitim hizmetlerinin de bir sonucu olarak
ağır işiten kategorisindeki çocuklar gibi  konuşma ve dil geliştirmekte oldukları gö-
rülmektedir. Özellikle işitme ölçümünü yapan uzmanlar ve işitme engelli çocuk
eğitimcileri, bu gelişmeler karşısında çocukları başlangıçtan bu tür sınıflandırma
ile etiketlemek yerine, işitme kaybının derecesini odyolojik ölçümlere göre belirle-
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yerek, hafif derecede kayıp, orta derecede kayıp, ileri derecede kayıp ve çok ile-
ri derecede kayıp gibi terimlerle belirtmeyi yeğlemektedirler. Konuşmayı öğren-
me ve ana dillerini geliştirme, uygun eğitim olanakları ile zaman içinde, belki her
çocuğun kendi bireysel özellikleri ile de farklı hız ve düzey gösteren, ancak işlevsel
düzeyde kazanabileceği bir beceri olarak düşünülmektedir. 

Sınıfınızda işitme engelli öğrenci var mı?
Ne gibi iletişim sorunları gözlüyorsunuz?

Dil ediniminde bireyden bireye farklılık yaratan diğer önemli bir durum, işitmezli-
ğin oluş zamanıdır. Dilöncesi işitmezlik ve dilsonrası işitmezlik terimleri bu ayı-
rımı belirtmektedir. Doğum anında var olan ya da hayatın ilk yılı içinde, konuşmayı
ve dili geliştirmeden önce oluşan bir işitme kaybı için dilöncesi işitmezlik; konuş-
mayı ve dili geliştirdikten sonra meydana gelen bir işitme kaybı için dilsonrası
işitmezlik terimleri kullanılmaktadır. Hayatın ilk yılları içinde alıcı dil gelişimi-
ne giderek  daha  fazla önem verildiğinden, dilöncesi işitmezlik ve dilsonrası işit-
mezlik  arasındaki  ayırım  zamanı  erken  yaşlara  çekilmektedir.  Daha  önceleri  di-
löncesi işitmezlik yaş sınırı üç yaştan önce olarak belirlenirken, günümüzde bu sınır
için 18 ay, hatta 12 ay olarak önerilmektedir.

İşitmezliğin sınıflandırılması diğer bazı özelliklere göre de yapılabilmektedir. Bu
sınıflandırmalar, izleyen konuların ilgili bölümleri içinde yer almıştır.

4. Nasıl İşitiyoruz?
İşitmezlik ile ilgili bazı terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu bölümde işitme
duyu organımız hakkında çok kısa bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ayrıca işitmezli-
ğin yarattığı bazı sorunları daha iyi anlamamıza da yardımcı olacaktır. İşitme du-
yusunu oluşturan birçok eleman üç bölüm içinde ele alınmaktadır: dış kulak, orta
kulak ve iç kulak. 

• Dış Kulak

Dış kulak, kulak kepçesi ve kulak kanalından oluşur ve kulak zarı ile sonla-
nır. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar ve kulak kanalına yöneltir. Ses dalgala-
rı, kulak kanalı içinde basınç değişiklikleri yaratarak kulak zarınının titreşmesi-
ne neden olur ve kulak zarı titreşimlerin orta kulağa aktarılmasını sağlar.

• Orta Kulak 

Orta kulak, esnek bir yapıya sahip olan kulak zarının arkasında kalan hava
dolu bir alan ve bu alanda yer alan üç küçük kemikçik zincirinden oluşmakta-
dır. Bu kemikçikler çekiç, örs ve özengi adları ile bilinmektedir. Çekiç kulak zarı
ile sürekli temas halindedir. Örs, bir yandan çekiç ile ve diğer yandan da özengi
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ile  bağlantı halinde olup, oval pencere üzerine gelmektedir. Kulak zarının titre-
şimleri, orta kulak boşluğu içindeki kemikçik zincirinin titreşmesi ile oval pen-
cereye aktarılır.

• İç Kulak

İç kulak bu bölümler arasında en karmaşık ve işitme için de en önemli olanı-
dır. Orta kulak ile iç kulak arasındaki bağlantı, özengi kemiği ve oval pencere
arasındaki bağlantı ile sağlanır. İç kulak, içi sıvı dolu karmaşık tüplerden oluş-
maktadır. Bu yapılardan bir bölümü işitme duyumuz ile ilgilidir ve koklea adı-
nı almaktadır. Diğeri ise denge duyumuz ile ilgilidir. Bu nedenle iç kulak işlev-
lerine göre iki bölüme ayrılabilir: vestibüler sistem ve koklea. Vestibüler sistem
dengeden sorumludur.

İşitme ile ilgili en önemli organ ise içi sıvı dolu kokleadır. Bu salyangoz biçi-
mindeki organın içinde, çok duyarlı sinir uçları bulunur ve bunlar seslerin per-
de (tizlik-peslik) özelliğine duyarlıdırlar. Bu sinir fiberleri kokleadan çıkarken
bir bölük halinde işitme sinirini oluşturmakta ve bilgileri beyine iletmektedir. 

Normal işlev gören bir kulakta özengi hareket ettiğinde,  oval pencereyi içe
doğru hareket ettirmekte ve kokleadaki sıvının akışını sağlamaktadır. Bu sıvı-
nın  hareketi ile tüylü hücrelerinin hareketlenmesi, mekanik titreşimin elektrik
akımına dönüşümünü başlatan uyarıcıdır. Koklea sinirinin uyarımı ile elektrik-
sel uyarılar beyine gönderilmekte, bunun sonucu olarak ses işitilmektedir. 

Sesin işitme mekanizması içindeki iletiliş biçimi gözönüne alındığında, bu meka-
nizmanın dış ve orta  kulaktan oluşan bölümü, oval pencere dahil olmak üzere, ile-
tim yolları; buradan ilerideki bölüm ise, koklea ve beyindeki merkeze kadar olan
işitme siniri dahil olmak üzere, duyu-sinirsel yollar olarak adlandırılmaktadır. 

5. Nasıl İşitiyorlar?
Normal bir işitme için, dış kulak, orta kulak ve iç kulağın ve işitme yollarının işlevle-
rini normal bir biçimde yerine getirmesi gerekir. Bu bölümlerden birisinde ya da
birkaçında bir hastalık, hasar ya da anormal bir durum oluştuğunda, işitme kaybı
doğmaktadır. Eğer sorun iletim yollarında ise, örneğin dış kulak ya da orta kulakta
ise, bu durumda oluşan işitmezlik "iletim tipi işitmezlik" ya da iletim tipi işitme
kaybı olarak adlandırılır. Sesin kokleaya iletiminde bir sorun vardır. Eğer sorun
iç kulak işitme yollarında ise, oluşan işitmezlik "duyu-sinirsel tip işitmezlik" ya da
sensorineural tip işitme kaybı olarak adlandırılır. Sensorineural bir kayıp, koklea
ve/veya VIII. sinir iletimi boyunca olan bir işitme kaybıdır. İletim tipi ve duyu-si-
nirsel tipin her ikisini de kapsayan bir kayıp mikst (karışık) tip işitme kaybıdır.
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Duyu-sinirsel tip işitme kaybı ile iletim tipi işitme kaybı arasındaki en önemli iki
farklılıktan  birisi,  duyu-sinirsel  tip işitme kaybının tedavi edilemez ve kalıcı bir ka-
yıp olmasıdır. Hasar bulunan bölgedeki yapıların yeniden normal işlevlerine ge-
ri dönmesi artık sözkonusu değildir. Ancak işitmeye yardımcı araçlar ve özel eğitim
yaklaşımları ile bireyin durumunda önemli iyileşmeler sağlanabilir. İletim tipi işit-
me kaybı ise, KBB uzmanının uygulayacağı tedavi yöntemleri ile tıbbi olarak iyile-
şebilir ve sorunlu bölge normal işlevini yapabilir duruma gelebilir. Bu nedenle de,
pek çok durumda kayıp geçici olma özelliğindedir.

İkinci önemli farklılık ise, konuşmanın ayırımındadır. İletim tipi kaybın diğer bir
belirtisi, konuşma ayırımının bozulmamış olmasıdır. Diğer bir deyişle, iletim tipi
kayıpta kişi, konuşma sesleri duyabileceği kadar yüksek/güçlü olduğunda, ne işi-
tiyorsa, kulağına hangi sesler geliyorsa onu anlayacaktır. Bu durumda, yalnızca
yüksek sesle konuşmak, anlaması için, konuşma ayırımı için yeterli olabilir. 

İşitme kaybı iç kulakta ya da iç kulaktan beyin sapına kadar olan sinir yolunda oldu-
ğunda, sesler tamamen uygun bir şekilde iç kulak sıvısına kadar iletilmekte fakat
burada normal bir şekilde analiz edilememekte ya da analiz edilen bilgiler işitme
yollarında daha yukarıya aktarılamamaktadır. Bu nedenledir ki, konuşma sırasın-
da ses yüksekliği arttırılsa dahi konuşma seslerinin anlaşılmasında, seslerin ayırı-
mında güçlük yaratmaktadırlar. Özellikle /f, k, s, t/ gibi birçok ünsüz ses, hasarın
çok ileri olduğu alanlarda analiz edilememekte, benzer sesler ile karıştırılmakta ya
da hiç algılanmamaktadır. Böylece bu tip kaybı olan kişiler farklı yüksek frekans
ünsüzleri kullanan ve benzer sesleri olan birçok sözcük arasında ayırım yapmakta
son derece güçlük çekeceklerdir. Örneğin /fal, şal, kal, sal, çal/ gibi sözcüklerde
yalnız işitmeye dayanılarak ayırım yapmak çok zor olacaktır.

Doğuştan işitme kaybı bulunan ya da küçük yaşlarında edinen çocukların içinde bulunduk-
ları durumu anlayabilmek için bir yöntem olarak, televizyonun sesini tamamen kısarak ve
yabancı dilde verilen bir programı seyredebilirsiniz. Bu şekilde, bilmediğimiz bir dilde konu-
şulduğu için dudaktan okuma ile de anlayamadığımız ve hiç duymadığımız bir durumda ya-
şanabilecek iletişim sorunlarını biraz da olsa anlamak olası. 

Size göre, işitme kaybını hangi olaylar yaratmaktadır? 

6. İşitmezlik Nedenleri
İşitme kaybı nedenleri ayrıntılı olarak incelenirse, çok uzun bir liste elde edilir. Ay-
rıca bu liste bir çok farklı etmenlere göre sınıflandırılabilinir. Örneğin, bireyin kendi
yapısından kaynaklanan organik nedenler ile çevre koşullarından kaynaklanan
çevresel nedenler; ya da işitme kaybının oluş zamanına bağlı olarak doğumdan ön-
ce, doğumdan sonra ve kalıtsal nedenler gibi. Doğuştan ve edinilmiş işitme kayıpla-
rı nedenleri ya da duyu-sinirsel işitme kayıpları nedenleri ile iletim tipi işitme ka-
yıpları nedenleri gibi farklı sınıflandırmalara göre verilebilmektedir. 
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Bu kitabın 1. ünitede yer alan Engelli Oluş Nedenleri bölümünü tekrar okuyu-
nuz. Sınıfınızda ya da okulunuzdaki işitme engelli öğrencilerin işitme kaybı ne-
denleri hakkında bilgi almaya çalışınız.

Bazı yazarlara göre, işitme kaybı yaratan ve oldukça sık görülen ve özel ilgi isteyen
temel nedenler şunlardır:

• Kalıtım. İşitme kayıplarının en yaygın nedeni genetik nedenlerdir. Bazı aile-
lerde kalıtsal olduğunu izlemek olasıdır. A.B.D.'de işitme engelliler okul nüfu-
su içinde yapılan bir araştırmada, öğrencilerin %30'unda işitme kaybı bulunan
akrabaları olduğu saptanmıştır. Akraba evliliğinin kalıtsal nedenli işitme ka-
yıplarına yol açtığı bilinmektedir. 

• Erken doğum, doğum anı ve hamilelikteki komplikasyonlar. Bu etmenler işitmezlik
ve diğer özür risklerini arttırmakta. Hamilelikteki komplikasyonlar bir çok ne-
denden kaynaklanabiliyor: Hamileliğin ilk üç ayında radyasyon, zararlı ilaç
kullanımı, enfeksiyonlar, doğum sırasında oksijensiz kalış bunlardan bazıları.

• Kızamıkçık. Bu hastalık çok hafif belirtiler ile seyretmekte, ancak hamile bir
anne, özellikle ilk üç ayı içinde bu hastalığa yakalanmış ise bebeğin işitme kay-
bı, görme özürü, kalp bozukluğu ve diğer bazı sorunlar ile etkilenme olasılığı
vardır. Koruyucu olarak kız çocuklarına rutin aşı yapılan ülkelerde bu nedene
bağlı özürler önemli ölçüde azaltılmıştır.

• Erken çocukluk dönemindeki hastalıklar. Kabakulak, kızamık, zatürree gibi. Bun-
lardan menenjit ve otitis media ayrı başlıklar altındadır. 

• Menenjit. Beyin zarının iltihabı olan bu hastalık, sonradan edinilen işitme ka-
yıpları nedenlerinden birisidir. Bakterilere ya da virüslere bağlı  bir enfeksiyon
olup, diğer zararlı etkileri yanında iç kulağa da hasar vermektedir. Çok ileri de-
recede kayıplara neden olmaktadır.

• Otitis media. Sonradan edinilen işitme kayıpları nedenlerinden birisi de orta
kulak iltihabıdır. Tedavi görmeyen orta kulak iltihapları, bu bölgede sıvı birik-
mesine ve kulak zarının delinmesine, böylece iletim tipi bir kayba neden olabil-
mekte, ilerleyen hastalık iç kulağa da hasar verebilmektedir. 

• Kan uyuşmazlığı. Anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığı da işitme kaybı
nedeni olabilmekte. Ancak bu konuda tıbbi girişimlerin ilerlemesi sonucu, ge-
lişmiş ülkelerde bu nedenin görülmesi azalmaktadır.

• Ototoksik ilaçlar. Streptomisin, kanamisin, kinin gibi ilaçların kullanımı iç ku-
lakta hasar nedeni olabilmektedir.

• Gürültü ve yaşlanmaya bağlı nedenler. Ani ya da kronik gürültüye bağlı trav-
malar, yaşlanmaya bağlı kayıplar da iç kulakta kalıcı hasarlar yapabilmektedir.

• Down's Sendromu. Down's Sendromu olan çocuklarda zihin engeli yanında
işitme kaybı bulunma oranı çok yüksektir. Bazı yazarlar bu çocukların %75'inde
işitme kaybı görüldüğünü bildirmektedir. 

İşitme kayıplarını oluşturan nedenleri okuduktan sonra, hangi sağlık hizmetleri
ya da toplum sağlığı danışma hizmetleri ile, bu nedenlerin yarattığı işitme kaybı
vakalarının azaltılabileceğini yazınız.
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Kitabımızın bu bölümünde yer darlığı nedeni ile verilen liste tüm nedenleri kap-
samamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz ünitenin sonunda su-
nulan kaynaklara başvurabilirsiniz. 
  

7. Eğitim Yaklaşımları
İşitme engelli çocukların eğitimleri ile ilgili temel konular, eğitimde kullanılan ileti-
şim yöntemleri, işitmeye yardımcı araçlar, yönetsel düzenlemeler, işitme engelli ço-
cuğun okuldaki gereksinimleri alt başlıkları altında açıklanmıştır.

7. 1. Eğitimde Kullanılan İletişim Yöntemleri

İşitme engelli çocuğun eğitimi ile sorumlu öğretmenin karşılaştığı en önemli sorun,
öğrencisi ile nasıl iletişim kurması gerektiği ve ona da başkaları ile iletişim kurmayı
nasıl öğreteceğidir. İşitme engelli çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılmasın-
da bilinen ve izlenen iki temel yaklaşım vardır.

_ Sözlü Dil Kullanan İletişim Yöntemleri
_ İşaret Desteği Kullanan  İletişim Yöntemleri

Bu yaklaşımlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır.

Sözlü Dil Kullanan İletişim Yöntemleri

• Yapısal Sözel/Oral Yöntem
Bu yöntemde, dilin öğretilebileceği ve öğretilmesi gerektiği düşüncesi ile ya-
pılandırılmış dil, belli kalıplar ile ve belli bir sıra ile çocuklara öğretilmektedir.
Bu yapılandırma, konuşma eğitimi, eklemleme çalışmaları, işitme eğitimi, du-
dak okuma eğitimi, dil ve okuma eğitimi başlıkları altında çeşitli çalışmaların
tümünü kapsamaktadır. Çalışmalar, dilin öğretilmesi gerektiği düşüncesine
göre yürütülür.

• Doğal İşitsel/Sözel Yaklaşım
Bu yöntem, işitme engelli çocukların da ana dillerini aynı işiten çocuklar gibi
kazanabileceğini ve etkileşimci bir ortam sağlandığında, daha yavaş hızda fa-
kat işiten çocuklar gibi dili edinebileceklerini savunmuştur. Doğal İşitsel/Sözel
Yaklaşım için işitme cihazlarının kullanımı, bir önkoşuldur. İşitme cihazlarının
en iyi durumda kullanımı, işitmenin maksimum kullanımı için yine bir önko-
şuldur. Bu çocukların yerleştirildiği eğitim ortamlarında işitme kalıntısının
gerçekten maksimum düzeyde kullanılıyor olması için gereken tedbirlerin
alınması gerektiğini savunur.

• İşitsel Yaklaşım/Tek Duyulu Yöntem
Sözel iletişim eğitiminin yalnız işitme ile başarılacağını savunan bu yönte-
min amacı, işitme’yi erken yaşlarda işitme engelli çocuğun kişiliği ile bütünleş-
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tirmektir. Bunun için işitme kaybı çok küçük yaştan tanılanmalı ve derhal çocuk
cihazlandırılmalıdır. Doğal İşitsel/Sözel Yaklaşımdan en önemli farkı, eğitim-
de dudak okumaya yer vermemesi ve yalnızca cihazlandırılmış olan işitme du-
yusunu hedef almasıdır.

İşaret Kullanan Başlıca İletişim Yöntemleri

• İşaret Dili
El ile yaratılan ve ulusal ya da yerel belli işaretleri kullanan görsel bir ileti-
şim sistemidir. Konuşma dilinden ayrı,  söz dizimi farklı ve kendi kuralları olan
bir dildir.

• Parmak Alfabesi
Alfabedeki her harf karşılığı parmakların değişik pozisyonlar alması ile söz-
cüklerin ve cümlelerin ifade edilmesidir.

• Tüm İletişim
Tüm İletişim, sözel, işitsel, yazılı ve işarete dayalı tüm elemanları birlikte
kullanmaya dayanan bir eğitim yöntemidir. Ancak işaret dili kullanımına ağır-
lık verilmektedir.

7. 2. İşitmeye Yardımcı Araçlar

İşitme cihazları, işitme engelli çocukların eğitim programlarının ayrılmaz parçaları
olarak kabul edilmektedirler. Cerrahi ya da tıbbi tedavisi olanaksız olan bireylerin
işitme kaybının getireceği sorunları hafifletmek üzere işitmeye yardımcı araçlar
uygulanmaktadır.

Çocuklarda, tüm alanlardaki gelişimleri için işitme yaşantılarının niteliği çok
önemlidir. Konuşma seslerini etkin bir biçimde işitemedikleri zaman, özellikle ko-
nuşma becerileri ve dil gelişimleri önemli ölçüde engellenecektir. Bu nedenle, tüm
çocukların doğumdan sonraki ilk yıl içinde işitme taraması ile kontrol edilmeleri
önem kazanmaktadır. İlk yaşı içinde işitme kaybı belirlenen bir çocuğun, teşhisten
hemen sonra cihazlandırılması ile, dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemde çevre-
sinden gelen işitsel uyarıları, gündelik konuşmaları alması ve dilini geliştirme ola-
nağı kazanması mümkün olmaktadır. 

Türkiye'de yapılmış araştırmalar göstermektedir ki, erken yaşlarda uygun işitme
cihazları ile donatılan, anne babalarına eğitim verilen işitme engelli çocuklar, ka-
yıpları çok ileri dahi olsa, konuşma dilini geliştirebilmektedirler. İşitme engeli çok
ciddi bir engel olmakla birlikte, günün tüm saatlerinde sürekli takılan, çok iyi ba-
kım ve onarımı yapılan işitme cihazları ile, bu çocuklar çıplak kulakla hiç duyama-
yacakları sesleri duyabilmekte ve dil gelişimlerini sürdürebilmektedirler.

İşitme cihazı gördünüz mü? Elinize alıp incelediniz mi?
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7. 2.1. İşitmeye Yardımcı Araçların Türleri

Günümüze dek kaydedilen teknolojik gelişmeler sonucu işitmeye yardımcı araç
tiplerindeki çeşitlilik artmıştır. Bu tipleri, temel alınan ölçütlerdeki değişkenliğe
bağlı olarak farklı bir kaç türde sınıflandırmak mümkündür. İşitme araçları birer
protez olarak ele alındığında, en genel anlamda bu protezleri etki prensiplerine gö-
re iki ana başlık altında toplamak mümkündür:

_ Akustik uyarım oluşturan protezler, diğer adı ile işitme cihazları.
_ Elektriksel uyarım oluşturan protezler, diğer adı ile iç kulak protezleri.

Akustik Uyarım Oluşturan Protezler

Bu protezler sesin amplifikasyonunu (yükseltilmesini) sağlayan geleneksel  işitme
cihazlarıdır. Cep tipi, kulak arkası tipi, gözlük tipi, kanal içi tipleri bulunmaktadır. 

• Cep tipi cihazlar
Elektronik işitme cihazları arasında en geleneksel olan tiptir. Cihaz göğüs
üzerinde taşınır. İşitme cihazının çıktısı, bir kordon ve küçük bir hoparlör aracı-
lığı ile kullanıcının kulağına iletilmekte; hoparlör ile kulak kanalı arasındaki
bağlantıyı bir kulak kalıbı sağlamaktadır. Bu sistem, 'geleneksel ve kullanılabi-
lir işitme cihaz sistemi' olarak adlandırılabilir.

• Kulakarkası cihazlar
Bu tip cihazlar kulak kepçesi arkasında taşınmakta ve kulak kanalı içine yer-
leştirilen kulak kalıbına takılmaktadır. Kullanımındaki bu özellik nedeniyle
'kulakarkası' olarak adlandırılan bu cihazların çok çeşitli derecelerdeki işitme
kayıplarına uygulanabilecek modelleri bulunmaktadır.

• Gözlük tipi cihazlar
Bu tip cihazlarda,  cihazın elektronik elemanları bir gözlüğün çerçevesi içine
yerleştirilmektedir. 

• Kulak-içi ve Kanal-içi Cihazlar
 Bu cihazlar kulak kalıbı içine ya da kulak kanalı içine yerleştirilmektedir. Bu ti-

pin popüler olması, kulakarkası işitme cihazlarına göre daha kozmetik görünü-
mü olmasındadır. 

• Grup Eğitim Sistemleri
Okul ortamında bir grup işitme engelli öğrenciye amplifikasyon sağlamak
üzere kullanılır. Öğretmen-öğrenci arasındaki ve öğrenci-öğrenci arasındaki
mesafe sorununu ortadan kaldırarak konuşma seslerini daha net duymaları
amaçlanmıştır. Ancak taşınmaz üniteler olduğu için öğretmenin ve öğrencile-
rin gün boyu hareketlerini kısıtlar.

• FM-Telsiz Sistemleri
Okul ortamında bir grup ya da tek bir işitme engelli öğrenci ile öğretmen
arasındaki mesafe sorununu ortadan kaldırarak konuşma seslerinin daha net
iletilmesi amaçlanmıştır. Ufak ve taşınır olma avantajı vardır ancak öğrencinin
bireysel işitme cihazına bağlantı yapılarak kullanılabilir.
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Eğer işitme cihazı kullanan bir birey gördü iseniz, yukarıda açıklanan cihaz tip-
lerinden hangisini kullanıyor idi?

7. 2.2. İşitme Cihazlarını Kim Önermeli?

İşitme cihazlarının yukarıda açıklanan modelleri yanında, her bir modelin kendi
içinde farklı özellik gösteren pek çok tipi bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, her bireyin
kendine özgü kaybına ve gereksinimlerine uygun cihaz seçilmesine, ayarlanması-
na ve kullanımına olanak verir. Bir işitme cihazının seçimi ve üzerindeki ayarlar,  bi-
reyin işitme kaybı, sese ilişkin toleransı ve bu cihazı hangi ortamlarda kullanabile-
cek olması gibi özel koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu işleri yapmak, bu
konuda uzmanlık eğitimi almış olan odyologların görevidir. Odyologlar, üniversi-
tenin tıp fakültesi hastanelerinin KBB bölümlerine bağlı olarak ya da işitme merkez-
lerine bağlı olarak görev yapmaktadırlar. 

Sınıfınızda ya da okulunuzdaki işitme engelli öğrencinin işitme cihazını kimin
tavsiye ettiğini ve ayarını yaptığını araştırınız.
Öğrencinizin cihazı hiç bozuldu mu? Ya da iyi çalışıyor mu?

7. 2. 3. İşitme Cihazını Oluşturan Birimler

Bir işitme cihazını oluşturan ana elemanları tanımak, sistemin iyi çalışmasını kont-
rol edebilmeye ve oluşan arızaları belirlemeye yardımcı olur.

Mikrofon, akustik sinyali elektrik sinyallerine dönüştürür ve yükselticiye iletir.
Mikrofon kalitesi, temizliği ya da toz, kir, su ve b.g. maddelerle tıkanmış olması,
işitme cihazının verimli çalışıp çalışmaması üzerinde etkilidir.

Amplifikatör, diğer adıyla yükseltici, gelen sinyalleri güçlendirmekte, yükselt-
mektedir.  Hoparlör, yükselticiden gelen elektrik sinyallerini yeniden sese dönüş-
türür. Buradaki en küçük arıza, çocuğa gelen sesin bozuk kalitede gelmesine neden
olacaktır. Piller, cihaza enerji sağlar. Pil voltajı düşerse, ki kullanıldıkça bir süre
sonra düşecektir, işitme cihazından gelen ses, çocuk için ayarlanan düzeyde değil,
daha düşük düzeyde gelecek, bu durumda ise, çocuk diğer kaba seslere belki tepki
vermeye devam edecek ancak konuşma seslerini anlamamaya başlayacaktır. Bu ne-
denle pillerin her gün kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Kulak kalıpları, kulak kepçesi içine yerleştirilen ve bireye özel yapılmış protezler-
dir. Temel görevi, işitme cihazını sağlam bir şekilde yerine yerleştirmek, işitme ci-
hazının hoparlöründen gelen sesleri bireyin kulak zarı önüne iletmek ve dışarıya da
ses kaçmasını önlemektir. Eğer ses kaçarsa, bu rahatsız edici ötme sesi hem sınıftaki
diğer dinleyicileri ve hem de çocuğun kendisini rahatsız eder. Bu durumda kulak
kalıbının kulak kepçesi ve kanalı içine iyi yerleştiğinin kontrolu gerekir. Eğer ötme-
ye devam ediyorsa, bu kalıbın eskidiğini, küçüldüğünü ya da iyi yapılmadığını
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gösterir ki, bu durumda yeni kalıp yapılması gerekir. Geçici bir çözüm olarak ciha-
zın volümü (ses ayarı) ötme sesi kesilecek kadar kısılabilir, ancak bu durumda çocu-
ğun yine konuşma seslerini duyamayacağının da bilinmesi gerekir. 

Elektriksel Uyarım Oluşturan Protezler 

İç kulaktaki duyu hücrelerinde çok ileri derecede hasar olduğunda uygulanabil-
mektedir. Basında biyonik kulak adı ile de konu olan bu protezler, koklear implant
ya da iç kulak protezleri adını da almaktadır. Hava yolu ile uyarım sağlayan gele-
neksel işitme cihazlarından birey, konuşmayı geliştirmek için yeterli derecede ya-
rar sağlayamadığı durumlarda ancak kullanılmaktadır. Cerrahi yöntemle koklea-
ya yerleştirilen elektrodlar, bu bölgedeki işitme sinirlerine doğrudan elektriksel
uyarımları iletmekte ve konuşma seslerine ilişkin bilgileri vermektedir. Bu bilgiyi
sinirlerin sağlıklı bir şekilde beyine ulaştırabiliyor olması gerekmektedir. 

Sınıfınızda işitme engelli öğrenciniz var ise, derste anlattıklarınızı anlamakta ne
gibi güçlükler çekiyor? Sıralayınız.

7. 3. Yönetsel Düzenlemeler

İşitme engelli çocukların eğitim amacıyla ailelerinden uzakta bir yatılı ortama yer-
leştirilmeden eğitim verilebilmesi şu seçeneklerle olasıdır: 

• Gündüzlü bir özel eğitim ortamına yerleştirilmek; 
• Normal işiten yaşıtları ile birlikte bir eğitim kurumuna yerleştirilmek, diğer

adıyla kaynaştırma; 
• Gündüzlü bir özel eğitim ortamının aynı kurum içinde yer alması 

ve yarı-zamanlı kaynaştırma programının uygulanması.
• Kaynaştırma uygulayan tüm kurumların içinde destek eğitim hizmetleri bi-

riminin yer alması.

7. 4. İşitme Engelli Çocuğun Okuldaki Gereksinimleri

Kaynaştırmanın amacı, engelli çocuğu işiten toplum için hazırlamak, normal ço-
cuklar ile etkileşmesini, bu yolla engelli çocuğun  toplumun genel değerlerini gözle-
mesini, öğrenmesini ve uygun davranış biçimleri geliştirmesini sağlamaktır. İşitme
engelli çocuk söz konusu olduğunda, normal işiten yaşıtlarının dilini öğrenmesi de
hedeflenen amaçlardandır. 

Bu konudaki bilgilerinizi tazelemek için 2. Üniteyi gözden geçiriniz. Konunun
yasal boyutları son ünitede ele alınmaktadır.
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7. 4. 1. Sınıfta İletişimi Kolaylaştıran Teknikler

Tüm engel grupları ve nüfusu içinde, işitme kayıpları ileri derecede ve özellikle çok
ileri derecede olan çocukların gereksinimleri fevkalade yoğun ve engelin kendine
özgüdür. Bu gereksinimleri olan bir işitme engelli öğrencinin, normal bir sınıf içinde
normal işiten bir çocuğun yanına oturmak suretiyle normal bir çocuğun öğrenme
hızında ve aynı koşullarda öğrenmesini beklemek, gerçekci olmayabilir. Bu öğren-
cilerin, ister kaynaştırma, ister özel eğitim sınıflarında olsun, engellerine özgü ge-
reksinimlerinin karşılanması oranında öğrenmeyi gerçekleştireceklerini düşün-
mekteyiz.

İşitme engelli çocukların normal sınıflar içinde eğitim görmesi sırasında ortaya çı-
kabilecek bazı engele özgü sorunları hafifletebilmek için uzmanlar bazı önerilerde
bulunmaktadır. Bu önerilerin pek çoğu, sağ duyu sahibi deneyimli bir sınıf öğret-
meni tarafından belki de keşfedilmiş ve kullanılmaktadır.

• Öğretmen sınıf içindeki oturma düzeni içinde işitme engelli öğrencinin yeri-
ni, özel gereksinimlerini göz önüne alarak planlamalıdır. İşitme engelli bir öğ-
rencinin konuşulanları anlayabilmesi için her zaman işitsel ve görsel ipuçlarını
en iyi şekilde almaya gereksinimi olacaktır. Bu nedenle, çalışmaların yapıldığı
sınıfın, laboratuvarın ya da salonun ve bu ortamda dersi anlatan öğretmenin
duruş yerine, yapılmakta olan çalışmanın türüne göre işitme engelli öğrenci
için en iyi oturma düzeni değişiklik gösterebilecektir. 

• İşitme engelli öğrenci geleneksel tipte işitme cihazı kullanıyorsa, mesafe so-
rununu çözen özel telsiz sistem ayrıca okula ya da öğrenciye sağlanmamış ise,
bu durumda işitme cihazından yarar sağlanabilmesi için konuşmacı ile arasın-
daki mesafenin iki metreyi geçmemesi önerilmektedir. Yine benzer nedenlerle,
çevreden gelen sesler, örneğin koridordan gelen gürültü, sınıf içinde diğer öğ-
rencilerin yaratmakta olduğu gürültü, kısaca konuşmacının sesi ile aynı anda
ortamda bulunan tüm diğer sesler işitme cihazı kullanan işitme engelli öğrenci-
ler için önemli bir sorundur. Çünkü işitme cihazları bu sesleri de konuşma ses-
leri ile birlikte yükseltmekte, böylece konuşma seslerini tanımaları, anlamaları
ve öğrenmeleri engellenmektedir. 

• İşitme engelli öğrencinin konuşulanları anlayabilmesi için aynı zamanda du-
dak okuma ile de görsel ipuçları alması gerekmektedir. Öğrenci yalnızca du-
dakların hareketini izlememekte, aynı zamanda gözlerde oluşan anlam, yanak-
lar ve çenenin hareketleri gibi yüzün tümünde yer alan mimik ve bedenin kulla-
nılması ile oluşan jestleri izleyerek de anlam çıkarabilmektedir. Bunun için de
işitme engelli öğrencinin öğretmenini ve sınıfta söz alan diğer öğrencileri ola-
bildiğince rahat izleyebileceği bir oturma düzeni çok yardımcı olmaktadır. 

• Dudak okuma konusunda zaman zaman yanılgılar olmaktadır. İşitme engel-
li bireyler ile konuşurken bazı kişiler daha iyi anlaşılmak amacı ile abartılı du-
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dak ve ağız hareketleri yapmakta, ya da konuşmanın hızını, temposunu yavaş-
latmaktadırlar. Ancak normal konuşma hareketlerinden ve hızından yapılan
her türlü sapma, hem konuşmanın anlaşılmasını güçleştirecek, hem de işitme
engelli çocuğun yanlış konuşma hareketleri geliştirmesine yol açacaktır.

• İşitme engelli öğrencilerin bir çoğu, konuşmaları iyi anlaşılmadığı için ya da
kendileri karşı tarafın konuşmasını çok iyi anlamadığı için aşırı çekingen dav-
ranmakta ve sınıf için konu açılımlarına ve görüşmelere katılmamakta, öğret-
menin sorduğu sorulara yanıt vermekte çekimser kalmaktadır. Öğretmenin bu
durumu fark etmesi ve katılımlarını sağlamak için bu öğrencilere önceleri kısa
yanıtlar gerektiren sorular yöneltmesi, ayrıca diğer öğrenciler ile küme çalış-
malarına katarak bir ekip içinde derse katılımını özendirmesi yardımcı olabilir.

• İşitme engelli bir öğrenciyi engelsiz öğrenciler ile birlikte bir sınıf içine yer-
leştirmek, öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimin gerçekleşeceğini garantile-
memektedir. Belki de daha kolay anlaşabildiği ve yardım aldığı için, işitme en-
gelli öğrenci her konuda danışmak ve soru sormak amacıyla sınıf arkadaşlarına
değil de öğretmenine başvurmak eğiliminde olabilir. Bu nedenle öğretmeni, sı-
nıftaki diğer öğrencilerin de sırayla bu öğrenciye yardımcı olmalarını sağlaya-
bilir.

7. 4. 2. Eğitim Ortamının  İşitme  Engelli  Çocuğa  Özgü  Düzenlenmesi

Çocuğun eğitim amacıyla yerleştirildiği ortamlardaki akustik düzenlemeler ve işit-
me cihazlarının etkin kullanımı son derece önemlidir. Çocuğun konuşmayı öğren-
mesi, ana dilini kazanması isteniyorsa, konuşma seslerini işitme cihazları aracılığı
ile temiz ve net olarak alabilmesini sağlayacak şekilde yerleştirildiği ortamın düzen-
lenmesi gerekmekte ve işitme cihazları tüm öğrencilere sağlanmalıdır. Özetle; 
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Örnek Bir Uygulama
Eskişehir ilinde kaynaştırmadaki tüm işitme engelli öğrencileri içeren bir araştırmada bir grup işitme
engelli öğrencinin, işitme kayıpları ileri olmakla birlikte, diğer bir grup öğrenciden farklı olarak akade-
mik öğrenmeyi kaynaştırma ortamında sağladıkları görülmüştür. 
Bu öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde, homojen bir grup olarak öğrenciler şu özellikle-
ri göstermektedirler.
• Üç yaştan önce işitme cihazı kullanmaya başlamışlardır. 
• Grubun tamamı erken yaşta aile eğitim programına kayıt olmuştur.
• Grubun büyük çoğunluğu üç yaşında işitsel-sözel yöntem uygulayan bir işitme engelliler oku-

löncesi özel eğitim kurumunda en az üç yıl özel eğitim almıştır. 
Kaynaştırma sınıflarındaki öğretmen-öğrenci oranı 1-16'dır. Kaynaştırmada başarılı oldukları belirle-
nen işitme engelli öğrencilere, öğrenimleri sırasında başarılı olabilmeleri için gerekli fiziksel koşullar
ve öğrenme ortamları sağlanmıştır. Kaynaştırmada başarılı bulunan öğrencilerin tamamı, gereksinim-
lerine göre düzenlenen bir destek eğitim programından yararlanmışlardır. Öğrencileri izleme, değer-
lendirme ve gereksinimlerine uygun ek eğitim şeklinde yürütülen destek eğitim hizmetleri, işitme en-
gelliler öğretmeni olarak yetiştirilmiş uzman personel tarafından sağlanmıştır. 
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• Bireysel işitme cihazları sağlanmalı,
• bu cihazların çalışıp, çalışmadığı her gün kontrol edilmeli,
• öğrencinin cihazla birlikte kullandığı kulak kalıpları kendine özel yapılmış olmalı ve

kullanıcı volümünde 'ötme' sesi yaratmamalı,
• ses ulaşımını sağlayıcı FM cihazları kullanılmalı,
• sınıf içinde akustik düzenlemeler yapılmalı,
• içeride ve dışarıdaki gürültü seviyeleri en aza indirilmeli,
• gereksinimi gereği çeşitli görsel eğitici malzemeler kullanılmalı,
• sınıf mevcudu öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimlerine, işitme engelli

öğrenciye yeterli konuşma fırsatları verilmesine olanak sağlamalı,
• konular ve kavramların öğretimi somut yaşantılar ile yapılmalı, öğrencinin bu ya-

şantılara ve gözlemlere aktif katılımı sağlanmalı,
• öğrenmeyi ve iletişim kurmayı özendirici öğretim teknikleri kullanılmalıdır.

7. 4. 3. Bireysel Planlamanın Yapılması

Her özürlü çocuğun eğitimden en üst düzeyde yararlanabilmesi ancak bireysel ola-
rak değerlendirilmesi, gereksinimlerinin planlanması ve bu doğrultuda yerleştiril-
me kararlarının alınması ile gerçekleşebilir. Bir diğer anlatım ile, bireysel eğitim
planları yapılmalıdır. 

Bireysel planlama konusu ile ilgili olarak, bu kitabın 2 Ünitesini gözden geçire-
rek bilgilerinizi tazeleyebilir, Ünitenin sonunda verilen kaynaklara gidebilirsi-
niz.

Eğitimin bireysel planlamasının yapılması şu konuları içermelidir:

• Öğrenci için gerçek öğrenmenin en iyi hangi ortamlarda ve koşullarda sağla-
nabileceği. 

• Normaller ile hangi konuları hangi koşullarda birarada öğrenebileceği.
• Hangi konularda, hangi zaman aralıkları ile özel öğretime gereksinimi oldu-

ğu.
• Gerekli olan destek hizmetlerini verecek olan personelin kimler olacağı.
• Bu personelin hangi mesleki ve kişilik özelliklerini bulunduracağı.
• Değerlendirmenin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı v.b. gibi.

8. Türkiye'de İşitme Engelli Çocukların Eğitimleri
Türkiye'de işitme engelli çocukların eğitimlerinin sorumluluğu, düzenlenmesi ve
denetimi, diğer özel gereksinimi olan ve olmayan gruplarla birlikte Milli Eğitim Ba-
kanlığı'ndadır. Yakın dönemde gerçekleştirilen Milli Eğitim Reformu ile zorunlu
eğitim, bu çocuklar için de ilköğretim kademesine yükseltilmiş bulunmaktadır. Ha-
len Türkiye'de yatılı/gündüzlü kurum olarak 49 adet işitme engelliler ilköğretim
okulu, ayrıca 7 adet gündüzlü işitme engelliler çok-amaçlı meslek lisesi bulunmak-
tadır. Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bu okullar dışında, Anadolu Üni-

İşitme eğitimi, işitme en-
gelli çocuklara, işitme ka-
lıntısını en iyi şekilde kul-
lanmayı, sesleri dinlemeyi
ve tanımayı öğretme süreci
içinde yapılan her türlü et-
kinliktir. Bu çocukların çok
büyük bir bölümünde
mutlaka böyle bir kalıntı
vardır. Özellikle işitme ci-
hazlarının çok gelişmiş ol-
ması sonucu bu tür çalış-
malar etkili olmaktadır. 
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versitesi'nde her kademede eğitim veren bir İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araş-
tırma Merkezi (İÇEM) bulunmaktadır. Diğer bazı üniversitelerde de işitme engelli
çocukların ve ailelerinin eğitimlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli iller-
de, özel kişilerce kurulan ve yürütülen bazı okulöncesi eğitim çalışmaları da vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bu okullarda eğitimde kullanılan iletişim yöntemi,
okul yönetmeliklerine göre oral yöntem, diğer adı ile yapılandırılmış sözel yöntem-
dir. Ancak yapılan araştırmalar ve gözlemler, bu okullarda çeşitli işaret yöntemleri-
nin de kullanıldığını göstermektedir. Bu okullara başvuran çocukların çok geç teş-
his edilmesi ve cihazlandırılması, bir çoğunun hiç cihazlandırılamaması ve diğer
bazı n edenler  sonucunda  öğrenciler  konuşmayı  ve sözel dili öğrenme fırsatları  bu-
lamamakta,  iletişim  gereksinimlerini  çeşitli  işaretler,  jestler  ve  beden  dili kullana-
rak  karşılamaktadır.  Bu  okullar  arasında  Ankara'daki  Kemal  Yurtbilir  İlköğretim
Okulu, kuruluş yönetmeliği ile İÇEM modelini örnek almış, bu doğrultuda Doğal
İşitsel-Sözel Yöntemi benimsemiş ve tüm çalışmalarını bu yönde düzenlemiştir. Bu
nedenle de, bu okuldaki öğrencilerin gelişimlerinde bir farklılık gözlenmektedir.

Özel eğitim kurumları dışında, normal işiten öğrenciler ile birlikte eğitim alan işit-
me engelli öğrenciler de bulunmaktadır. Kaynaştırma uygulamasındaki bu öğren-
cilerin sayısı, 1997-1998 öğretim yılı itibariyle 1.620 'dir. Ancak, kaynaştırmadaki
işitme engelli öğrenciler için gerekli ortamların ve destek hizmetlerinin sağlanabil-
mesi bu alanda bazı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.

Türkiye'de ilk kez engelli bireylere yüksek öğretim kademesinde eğitim vermek
üzere Anadolu Üniversitesinde kurulmuş bulunan Engelliler Entegre Yüksekoku-
lu, 1993 yılında, eğitim ve öğretime işitme engelliler ile başlamıştır. Yüksek öğretim
kademesinde 1997-1998 öğretim yılında toplam 72 öğrencisi bulunmaktadır. Yük-
sekokulun bazı programlarına 1998-1999 öğretim yılı için ortopedik engelleri bulu-
nan öğrencilerin de alınması ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Halen, Mimarlık li-
sans, Grafik Sanatları Lisans, Seramik Sanatları lisans; Bilgisayar Operatörlüğü Ön-
lisans, Yapı Ressamlığı Önlisans olmak üzere beş program içinde eğitim vermekte-
dir.
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İÇEM Örneği
Türkiye'de işitme engelli çocukların eğitimleri için model kurum niteliğine sahip olan bir kurum,
İÇEM-İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1979
yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Odyoloji klinikleri, aile eğitim programları da bulunan bu
kurumda okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde işitme engelli öğrencilere tam gün eğitim
verilmektedir. Kaynaştırma uygulaması da bulunduğundan, 1997-1998 öğretim yılında okuldaki öğ-
renci sayısı, işiten 110 öğrenci ve işitme engelli 161 öğrenci olmak üzere toplam 271'dir.
Bu kurumda, işitme engelli çocuklar için tüm gerekli ortamlar sağlandığında, ileri ve çok ileri derece-
lerde işitme kayıplarına sahip çocukların ana dillerini kazandıklarını ve konuşmayı öğrendiklerini
gözlemek olasıdır. 
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Türkiye'deki duruma ilişkin olarak daha fazla bilgi için ünitenin sonunda yer
alan kaynakları, özellikle DPT Projesinin "Türkiye'deki Mevcut Durum" bölü-
münü inceleyebilirsiniz.

Özet
İşitme kaybının bir bireyde olması ana dilin normal gelişimi için çok önemli bir engel oluştur-
maktadır. 

Çocuklarda işitme kaybının işitme testleri ile erken tanılanması, gerekli cihazların, konuşma
ve dil eğitiminin verilebilmesi nedeniyle son derece önemlidir.

Günümüzde bir çok çocuğun küçük yaşlarda işitmediği fark ediliyor ve teşhisi yapılabiliyor.
İşitme cihazları ya da cerrahi yöntemlerle daha iyi işitmeleri sağlanabiliyor. İşitme cihazları
teknolojisinde kaydedilen son gelişmeler, yakın bir gelecekte bu cihazları daha da yararlı ve
eğitimi tamamlayıcı bir unsur haline getirecek gibi gözükmektedir. 

Özel eğitimle ve/veya aile eğitimi ve destekleyici eğitim ile konuşmayı anlaması ve konuşma-
yı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması mümkün olabiliyor. İşitme engelli olup, erken yaşlar-
da ve kendisi için uygun eğitimi alan bir çok işitme engelli birey, eğitim ve meslek edinmede
çok iyi düzeylere gelebiliyor. Bunun için işitme kaybının oluşumundan hemen sonra ve erken
dönemden başlayan, özel gereksinimleri karşılayacak biçimde planlanmış ve çok iyi yürütü-
len eğitim hizmetlerinin sağlanması gerekiyor. 

Türkiye'de işitme engellilere sağlanan özel eğitim olanakları genellikle yatılı/gündüzlü işit-
me engelliler ilköğretim okullarında yoğunlaşmaktadır. 

Değerlendirme  Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Çocuklarda işitme kaybının erken tanılanması niçin önemlidir?
A. Çocuklarda işitme kaybının erken tanılanması, tüm sosyal hizmetlerin

sunumu açısından ekonomik olduğu için önemlidir.
B. Çocuklarda işitme kaybının erken tanılanması, dil öğrenmenin kritik dö-

neminde fark edilip, gerekenlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
C. Çocuklarda işitme kaybının erken tanılanması, erken cihazlandırılabil-

mesi açısından önemlidir.
D. Çocuklarda işitme kaybının erken tanılanması, erken aile eğitimi hiz-

metleri alabilmesi açısından önemlidir.
E. Çocuklarda işitme kaybının erken tanılanması, yukarıdaki seçeneklerin

tümünü gerçekleştirdiği  için önemlidir. 
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2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işitme kalıntısını tanımlamaktadır?
A. İşitme kalıntısı, işitme engelli çocukların büyük çoğunluğunda bulunan,

hasardan sonra iç kulakta canlı kalan ve sese tepki veren alanlardır.
B. İşitme kalıntısı, işitme engelli çocukların büyük çoğunluğunda bulunan

ve duyu ve sinirlerde kalan hasarlı alanlardır.
C. İşitme kalıntısı, işitme engelli çocukların algılayamadığı konuşma sesle-

ridir.
D.  İşitme kalıntısı, işitme engelli çocukların algılayamadığı çevre sesleridir.
E. İşitme kalıntısı, işitme cihazlarının sesleri ulaştıramadığı alanlardır.

3. İşitme kaybı olan bir çocuğun işitme kalıntısı olup olmadığı nasıl anlaşılabi-
lir?

A. İşitme kaybı olan bir çocuk, konuştuğunuz zaman sizi duymuyorsa, işit-
me kalıntısı olmadığı anlaşılır.

B.  İşitme kaybı olan bir çocuk, işitme cihazlarını kullanmaya başladıktan
hemen sonra konuşmaları anlamıyorsa, işitme kalıntısı olmadığı anlaşılır.

C. İşitme kaybı olan bir çocuğun işitme kalıntısı olup olmadığı ancak işitme
tesleri sonucu anlaşılır.

D. İşitme kaybı olan bir çocuk, görsel ipuçları olmadan konuşmaları tam
anlamıyorsa ya da bazı sözcükleri karıştırıyorsa, işitme kalıntısı olmadığı
anlaşılır. 

E. İşitme cihazlarını devamlı takmıyorsa, işitme kalıntısı olmadığı anlaşılır.

4. İşitme cihazları, konuşmanın ve ana dilin öğrenilmesinde nasıl yardımcı ol-
maktadır?
A. İşitme cihazları, konuşmanın ve ana dilin öğrenilmesinde yalnız sınıf

içinde kullanıldığı zaman yardımcı olmaktadır.
B. İşitme cihazları, çok ileri kayıplarda konuşmanın ve ana dilin öğrenil-

mesinde yardımcı olmamaktadır.
C. İşitme cihazları, konuşmanın ve ana dilin öğrenilmesinde bütün sesleri

ulaştırmak ve normal işitme durumuna getirmek suretiyle yardımcı ol-
maktadır. 

D. İşitme cihazları, konuşmanın ve ana dilin öğrenilmesinde yalnız ev or-
tamlarında yardımcı olmaktadır.

E. İşitme cihazları, konuşmanın ve ana dilin öğrenilmesinde, konuşma ses-
lerini iç kulağa bir yükseltici yardımı ile ulaştırarak çocuğun işitme kalıntı-
sı elverdiği ölçüde beyinde bu bilgilerin depolanmasına yardımcı olmakta-
dır. 
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5. Geleneksel İşitme cihazları, aşağıdaki durumların hangisinde konuşma sesle-
rini, işitme cihazı kullanan çocuk/bireye çok net bir biçimde ulaştırır?
A. İşitme cihazları yalnız yeni iken konuşma seslerini kullanıcıya çok net

bir biçimde ulaştırır.
B. İşitme cihazları, her zaman ve her koşulda konuşma seslerini kullanıcıya

çok net bir biçimde ulaştırır.
C. İşitme cihazları, cihazı oluşturan birimlerin ve parçaların her biri en iyi

çalışır durumda iken konuşma seslerini, kullanıcıya çok net bir biçimde
ulaştırır.

D. İşitme cihazları, uzak mesafede yapılan konuşmaların da seslerini, kul-
lanıcıya şok net biçimde ulaştırır.

E. İşitme cihazları, cihazı oluşturan birimlerin ve parçaların her biri en iyi
çalışır durumda olmasa dahi, konuşma seslerini kullanıcıya çok net bir bi-
çimde ulaştırmak üzere yapılmıştır. 
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Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• görme engellileri körler ve az görenler olarak ayırabilecek,
• körlüğün yasal tanımıyla eğitsel tanımını karşılaştırabilecek,
• Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğin-

deki kör ve az gören tanımını yasal tanımla karşılaştırabilecek,
• sınıfta görme yetersizliği olan öğrencilerin belirlenmesinde,

parmak testi uygulamasını Snellen uygulamasından ayırabile-
cek,

• kabartılmış alfabeyle yazma ve okumayı birbirinden ayırabile-
cek,

• görme engellilerin öğrenme ve yerlerini belirlemede işitme du-
yusundan yararlanma yollarını listeleyebilecek,

• bağımsız hareketin öğeleri olan dolaşmayı, oryantasyondan
ayırabilecek,

• görme engellinin çevresini tanırken dokunma duyusundan ya-
rarlanma yollarını sıralayabilecek,

• görme engellilere öğretirken nelere dikkat edileceğini sıralaya-
bilecesiniz.
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1. Giriş
Öğrenmelerin hemen hemen tamamı görme ve işitme duyularıyla olur. Dolayısıyla
görme organının zedelenmesi sonucunda görme işlevini yitirme öğrenmeyi etkiler.
Gören insanın bilgilerin % 85'ini görme kanalıyla aldığı tahmin edilmektedir. Ancak
bu, görme engellilerin görenlerden % 85 oranında daha az bilgi edineceği anlamına
gelmez, görme engellinin bilgi edinirken diğer duyu organlarını kullandığı anlamı-
na gelir. Görme engelli ağzını, dilini, kulağını, burnunu ve ellerini kullanarak bilgi-
leri edinir. Görme engelliler güzellik, doğa ve başkaları hakkında geliştirdikleri
duygu ve düşünceleri işitme, koklama ve dokunma duyularıyla geliştirirler. Öğre-
tim süreçlerinde yapılan değişikliklerle, görme engelli çocuk dokunma, işitme, kok-
lama ve arta kalan görme gücünü kullanarak bilgi, beceri ve bağımsız şekilde yaşa-
mını sürdürmeye hazırlanır.

Sınıfta, görme işlevini tamamen ya da kısmen yitirmiş bir çocuk erken farkına varıl-
dığında ve sağlık kurumuna sevk edildiğinde, görme düzeltilebilir. Görmesi düzel-
tilen çocuk, diğer çocuklar gibi öğrenir. Ayrıca, görme engeli düzeltilemeyenlerin
öne oturtulması gibi sınıf içi düzenleme ve görsel ders etkinliklerini işitsel ve do-
kunsal etkinlikler haline getirilmesi gibi öğretim sürecinde yapılan düzenlemeyle,
diğer duyu organları uyarılarak, öğrenmelerine zemin hazırlanır. Böylece, görme
engelli çocuk yaşadığı yöredeki okula gidebilir ve bulunduğu sınıftaki derslerin
amaçlarını gerçekleştirerek, yaşadığı topluma daha iyi hazırlanır ve toplumla bü-
tünleşmesi daha kolay olur.

2. Tanım ve Sınıflandırma
Görme engelliler körler ve az görenler olarak sınıflanır. Görme engelli denilince kör
ve az gören anlaşılır. Görme engellinin (kör ve az gören) yaygın kabul gören iki fark-
lı tanımı vardır. Bunlardan biri yasal, diğeri eğitsel tanımdır. Yasal tanım tıp alanın-
da çalışanlarca ve sosyal güvenlik kurumlarınca benimsenirken, eğitsel tanım gör-
me engelliler için öğretim düzenlemelerinin planlanması sırasında kullanılır. Yasal
tanım nesneldir. Eğitsel tanım özneldir.

2.1. Kör ve Az Görenin Yasal Tanımları

Yasal tanıma göre kör, tüm düzeltmelerle birlikte olağan görme gücünün 1/10'ine
yani 20/200'lik görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya da görme alanı
yirmi derecelik açıyı aşmayan kişilere denir. 20/200'nin anlamı, normal görme gü-
cüne sahip bir kişinin 200 ayaklık (1 ayak: 0.3048 cm) uzaklıktan görebildiği bir şeyi,
görme engelli kişinin ancak 20 ayaklık uzaklıktan ya da daha yakından görmesidir.
Diğer bir deyişle, normal gören kişinin 6.1 m. den görebildiği büyüklükteki bir şeyi
yaklaşık 60 cm. den ya da daha kısa bir uzaklıktan gören ya da hiç bir uzaklıktan gö-
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remeyen kişi, yasal tanıma göre kördür. Normal görme keskinliğine sahip olmakla
birlikte ancak anahtar deliğinden ya da kapı aralığından bakıldığında görülebildiği
kadarıyla görebilen kişi de kör olarak tanımlanır. Görüldüğü gibi, kör olarak tanım-
lanan kişi, nesneleri karaltılar halinde ya da nesnelerin bir bölümünü görebilen ya
da hiç göremeyen anlamına gelir. 

Yasal tanıma göre az gören, tüm düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20/70 ile
20/200 arasında olan kişilere denilmektedir. Bunun anlamı, normal görme gücüne
sahip bir kişinin 200 ayaklık uzaklıktan görebildiği bir şeyi az gören kişinin ancak 70
- 20 ayak arasındaki bir uzaklıktan görebilmesidir. Az gören çocuk çevresindeki
nesneleri ancak yakınına giderek ya da gözüne getirerek kısmen fark eder, çevresine
sanki kirli, buğulu ya da buzlu bir camın arkasından bakmaktadır.

2.2. Kör ve Az Görenin Eğitsel Tanımları

Görme engelinin, görmeden yararlanma ve artık görmenin nasıl kullanılacağına
ilişkin görme keskinliğine göre tanımlanması çok iyi bir yordayıcı olarak kabul edil-
memektedir. Bu yönüyle görme keskinliğine dayalı olan yasal tanım, görmenin na-
sıl kullanılacağı konusunda yeterli değildir. Yasal tanıma göre kör olarak sınıflanan-
lardan çok azı tamamen görme keskinliğinden yoksundur. Büyük çoğunluğu artık
görme gücünden çevresini anlamada yararlanır ve önemli bir bölümü normal yazı-
yı gözleriyle okuyabilir. 

Körlüğün ve az görmenin yasal tanımlarındaki sınırlılıklardan dolayı eğitimciler,
körlüğün ve az görmenin eğitsel tanımlarını yeğlemektedir. Körlüğün eğitsel tanı-
mı şöyledir: Görme keskinliği kaybında ağır derecede etkilenmiş olup, öğretimini dokuna-
rak okuduğu kabartma yazıyla (Braille'le) ve konuşan kitaplardan dinleyerek sürdürmeye
gereksinimi olanlar görme engelllilerdir. Az gören ise, büyüteçlerle normal puntolu ve bü-
yük puntolu yazılı materyali okuyabilen görme engellilerdir. Eğitsel tanımın öznelliği, öğ-
retim değişkenlerinden öğrenme kanalları olan görme, işitme ve dokunmaya ölçüt
almasındandır. 

Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde körlüğün ve az gör-
menin tanımları şöyledir: 

"Kör, bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10'dan aşağı olan, eğitim,
öğretim çalışmalarında görmesinden yararlanması mümkün olmayandır."

"Az gören, bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 arasında
olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim, öğretim çalışmaların-
da görme gücünden yararlanması mümkün olmayanlardır"

Yönetmelikte yer alan bu tanımların özelliklerini, yukarıda verilen tanımların
özellikleriyle karşılaştırınız. Vardığınız sonuçları yazınız.

Konuşan Kitap: Kitapla-
rın teybe okunmuş kasetle-
ridir. 
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3. Yaygınlık
Görme engellilerin yaygınlığı, benimsenen tanımlara ve yaş kümelerine göre farklı-
laşmaktadır. Yasal tanıma göre, tüm görme engellilerin sayısının toplumun 0.15 ile
0.56 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Eğitsel tanım dikkate alındığında, kör
sayısı iki nedenden dolayı düşmektedir. İlki yetişkinlerde rastlanan bir yetersizlik
türü olmasıdır. Körlüğün okul çağındaki çocuklar arasındaki yaygınlığı, yetişkinler
arasındaki yaygınlığın onda biri kadardır. Çocuklar arasında körlük oranı % 0.1'dir.
İkincisi, yasal tanıma göre kör olarak tanımlananlardan bir bölümü normal yazıyı
okuyabildiklerinden dolayı eğitsel tanıma göre kör olarak tanımlanmamaktadır.

4. Nedenler
Görme yetersizliğine ne yol açmıştır sorusu, hepimizin ve tüm ana babaların sor-
muş olduğu bir sorudur. Neden, çocuğum göremiyor? Neden, çocuğum az görü-
yor? Sorulan ilk  sorulardır. Çocuğun neden göremediğini öğrenmek, tekrar aynı
durumun ortaya çıkmasını önlemek için önemlidir. Ancak, neden göremediğini öğ-
renmenin çocuğun nasıl yetiştirileceği ve neler yapabileceğine ilişkin yardımcı ol-
mayacağı bilinmelidir. Hatta, görme yetersizliğine nelerin yol açtığının sorgulan-
ması, sorgulayanı aklamaya, diğerlerini suçlamaya götürür ki, bunun kimseye bir
yararı olmaz. Bu nedenle, çocuğun görme yetersizliğine nelerin yol açtığı sorusu na
ilişkin kuşkular ne kadar erken yaşlarda aşılırsa, çocuğun yetişmesine o ölçüde yar-
dımcı olunabilir.

Çocuklar hangi nedenlerle görme engelli olurlar?

Kitabınızın ilk ünitesinde değinildiği gibi, görme yetersizliği kalıtsal olabilir. Anne-
nin gebeliği sırasında, kızamıkçık gibi ateşli hastalıklara yakalanma, bazı ilaçlar ve
röntgen ışınlarına maruz kalınmasıyla görme organı ve görmeyle ilgili sinirler zade-
lenir, böylece görme yetersizliği oluşur. Erken doğan bebekleri yaşatabilmek için
oksijen verilir. Verilen oksijen miktarının fazla olması sonucunda retina zedelene-
rek, görme yetersizliği oluşur. Doğumun güç olması görmeyle ilgili sinirleri zede-
lerse, bebeğin görmesi yetersizleşir. Doğum sonrasında geçirilen ateşli hastalıklar,
kazalar ve zehirlenmeler de görme yetersizlerine yol açabilir. Doğum sonrasında
gözün ve göz sinirlerinin zedelenmesi sonucunda yine görme yetersizlikleri oluşur.  
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5. Temel Kavramlar

5.1. Gözün Yapısı

Gözler, burnun iki yanında kemiklerle çevrili göz çukurlarında ve göz kapakçıkla-
rıyla örtülüdür. Göz üç tabakadan oluşmaktadır. Dış tabaka; arkada bağ dokusu, ar-
kadan öne doğru kılıf gibi saran göz akı ve önde saydam tabaka. Orta tabaka; gözün
damarlı ve pigmentli tabakasıdır. İris, kirpiksi cisim ve damar tabakadan oluşmak-
tadır. İç tabaka (retina); görme sinirleri, ağ tabakanın en duyarlı bölümü olan sarı
nokta koni ve çevresel retina çomak şeklindeki hücrelerden oluşmaktadır. Göz mer-
ceği irisin arkasındadır. 

5.2. İşleyişi

Göz tabakaları ışığın kırılmasını ve miktarını ayarlayarak, nesnenin ağ tabaka üze-
rinde net görüntü vermesini sağlar. Saydam tabaka, yakınsak mercek rolünü üstle-
nerek ışığı kırar. Saydam tabakadan kırılarak geçen ışık demeti göz sıvısından ge-
çerken de kırılır, irisin ortasından göz bebeğinden geçer. İris ve göz bebeği, açılarak
ve kapanarak geçecek ışık miktarını ayarlar. Nesne görüntüsü ağ tabaka üzerinde
odaklaşacak şekilde inceltilmiş ışık demeti göz merceğinden geçer. Ağ tabakası üze-
rine düşen nesnenin ışıksal görüntüsü (fotonlar) ağ tabakadaki koni ve çomak hüc-
relerinde kimyasal süreci başlatır. Bu sürecin sonucunda oluşan kimyasal olaylar
elektrik olaylarıyla sonuçlanır. Elektrik olayları görme sinirleri yardımıyla, beyne
taşınarak görme olayı gerçekleşir. Gözün yapısında ve işleyişindeki bozukluklar,
çeşitli görme yetersizliklerine neden olur.

6. Görme Yetersizliğinin Türleri
Göze gelen ışık demeti hatalı kırıldığında, nesnenin görüntüsü ağ tabakanın önüne
ya da/ve arkasına düşebilir. Nesnenin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmeme-
sinin sonucu kimyasal ve elektriksel olaylar oluşmaz ve çok sık karşılaşılan görme
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yetersizleri gözlenir.  Nesnenin görüntüsü ağ tabaka üzerine değil de, önüne düştü-
ğünde, uzaktaki nesneler iyi görülememektedir, bu durum miyopi olarak bilinmek-
tedir. Miyopide, ağ tabakanın önüne düşen görüntünün ıraksak camlar kullanıla-
rak, ağ tabaka üzerine düşmesi sağlanır. Kuramsal olarak, görüntü ağ tabakanın ar-
kasına düştüğünde yakındaki nesneler iyi görülememektedir, bu durum hipermet-
ropi olarak bilinmektedir. Hipermetropide, ağ tabakanın arkasına düşen görüntü-
nün, yakınsak camlar kullanılarak ağ tabaka üzerine düşmesi sağlanır. Saydam ta-
baka eğriliği, astigmatizmadır. Astigmatizmada, göz küre biçiminde değil, kaşığın
dışı biçimindedir. Astigmatizmada, nokta şeklindeki nesnenin görüntüsü nokta de-
ğildir. Değişik uzaklıklara yerleşmiş birbirine dik iki çizgi şeklindedir. 

Görme problemlerinden bir diğeri de göz kaslarının dengeli çalışmamasıyla ilgili-
dir. Göz kaslarının dengesinin bozuk olması sonucunda şaşılık oluşmaktadır. Bu tür
problemler gözlük ve ameliyatla düzeltilebilmektedir. Bu çocuklarda rastlanabilen
göz tembellikleri erken yaşlarda iyi olan gözün kapatılması ve az gören gözün çalış-
tırılması ile düzeltilebilmektedir. Görme problemlerinin önemli bir bölümünü kırıl-
ma kusurları ve kasların dengeli çalışmaması oluşturmakla birlikte, bunlar görme
engelinin temel nedenleri değildir.

Görme engelleri glokom, katarakt, retinopati ve görme siniri atrofisi gibi durumla-
rın sonucudur. Glokom, göz basıncının aşırı düzeyde olmasıdır. Gözdeki basınç er-
ken fark edilmeyip, önlem alınmadığında, görme sinirlerine kanın gitmesinin en-
gellenmesi sonucunda körlük ortaya çıkabilir. Katarakt ise, göz merceğinin bulu-
tumsu bir şekilde örtülmesi sonucunda görme netliğinin yitirilmesidir.

7. Görme Engelinin Anlamı

Zedelenmenin gözün hangi bölümünde olmasına ve etkisine bağlı olarak, görme
yetersizliğinin anlamı değişmektir. Görme engeli ya da kör terimi çocukların aynı
düzeyde gördüklerine işaret eder. Kör olarak tanımlanan çocukların kişisel yaşantı-
larından kesitlere bakarak, ne kadar gördüklerini görelim.

Örneğin, Mustafa doğduğundan beri renkleri fark edememektedir. Uzağı göreme-
mektedir. Büyüteç aracalığıyla, kısa süreyle yazıları okuyabilmektedir. Büyük harf-
lerle okunaklı yazılar yazabilmektedir. Fakat, yazdığı yazıları doğrudan kendisi
okuyamamaktadır. Büyük eşyalar,ı evleri, otomobilleri fark edebilmektedir. Uzak-
taki görüntüler, ağaçlar, telefon ve elektrik direkleri birer gölge olarak kendisine
yansımaktadır. Mustafa, günlük yaşamını dikkati çekmeden sürdürmektedir. Top
oynamakta, resim yapmaktadır. Ancak, renkleri ayırmasına arkadaşları yardım et-
mektedir. 

Nardane ise, sadece tek gözüyle uzağı çok az görmektedir. Fakat bu kız çocuğu yine
de diğer çocuklar gibi hareket etmektedir. Diğer çocuklar gibi oynayan ve zıplayan

G Ö R M E  E N G E L L İ L E R 133 



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

çok hareketli bir çocuktur. Çok yakından yazıları okuyabilmekte ve yazabilmekte-
dir. Ancak, binaların çatılarını ve camilerin kubbelerini yeterince görememektedir.
Arkadaşlarıyla parkta yapmış olduğu bir gezi sırasında, onları çok yakından takip
etmesine rağmen parktaki diğer seslerden dolayı arkadaşlarını bulamamıştır.

Harun, görme güçlüğü olduğunu bilmemektedir. Çevresindekiler de, çocuğun
böyle bir problemi olduğunu farketmemiştir. Günün birinde bir kar topu sağ gözü-
ne gelmiş ve o anda itibaren Harun yeterince görememeye başlamıştır. Bu olay sıra-
sında çok acı duymuştur. Doktora götürüldüğünde, sol gözüyle göremediği ve kar
topundan dolayı sağ gözüyle görme yetisini kaybettiği ortaya çıkmıştır. Sol gözün-
deki bozukluğun doğuştan olması nedeniyle, gözlük ve diğer tıbbi yardımlardan
yararlanamamaktadır. Önceleri top oynarken topu ucundan tutması ve bazı eşyala-
rı  tam kavrayamaması, sol gözünde görme güçlüğünün doğuştan olduğunu göster-
mesine rağmen, farkına varılamamıştır. Bazen çocuklar yeterince göremediklerini
bilseler bile, hekimden ya da tıbbi müdahalelerden korktukları için göremediklerini
gizleyebilirler.

Çocukların yaşantılarının kesitlerinden görüldüğü gibi, kör olarak tanımlanan ço-
cuklar da görmektedir. Dolayısıyla çocukların görebilmelerini artırma ve artık gör-
me kalıntılarından yararlanmalarına fırsat verilmelidir. 

8. Tanılama
Görme engelinin kesin tanısı göz hekimleri tarafından yapılmaktadır. Burada veri-
lecek bilgiler kesin tanının yapılabilmesi ve öğrenmeyi etkileyen görme keskinliği
yetersizliklerinin düzeyini belirlemek için öğretmenin sınıfında yapılabileceklerine
açıklık kazandırmaya yöneliktir. 

Sınıfınızda Görme Engelli Çocuk Varsa Nasıl Anlarsınız?

Görme güçlüğü ne kadar erken farkına varılırsa, tedavi edilme imkanı  o kadar ar-
tar. Tedavi edilmesi olası olmadığında da, erken eğitim önlemleriyle, çocuğun daha
olumlu yaşam sürdürmesi sağlanır. Sınıfta görme engelli çocuğun fark edilmesi
amacıyla ilk olarak görme engeli belirtilerine yer verildikten sonra, görme keskinli-
ğinin ölçülmesi için tarama araçları olan parmak testi ve Snellen Kartı açıklanacak-
tır. 

Görme yetersizliğinden Etkilenmiş Olmanın İpuçları

• Gözlerinin önünde bulunan ilgi çekici eşyaları takip edemeyen ya da farkına 
varamayanlar

• Uzun süre aynı yere bakanlar
• Farklı bir şekilde gözlerini döndürenler
• Sık sık gözlerini ovan ve kaşıyanlar
• Gözlerini ışıktan kaçıran ve gözleri titreyenler
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• Sağa sola amaçsız uzanan ve sık sık düşenler
• Renkli bir resmin renklerini ayıramayanlar
• Gözlerinde kızarıklık ve yaşarma olanlar
• Göz bebeğinin ortasında bulanıklık ve ışık geldiğinde parlama olanlar

Gözlerde, yukarıda ki belirtilerden biri ya da bir kaçı varsa, çocuğun görme engelli
olma olasılığı yüksektir. Anne baba  haberdar edilerek çocuğun hemen doktora gö-
türülmesi sağlanmalıdır. Çocuğun görme keskinliğinin yeterli olup olmadığından
emin olunmadığı durumda, aşağıdaki parmak testi ve sonra da Snellen Kartı kulla-
nılabilir. Parmak testi, kör ve az gören olarak sınıflanan görme engellilerin belirlen-
mesine hizmet eder. Snellen Kartı ise, kör, az gören ve değişik düzeyde uzağı görme
problemi olan çocukların belirlenmesine hizmet eder. 

8.1. Parmak Testi

Parmak testinde yer alan işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır:
_ Çocuğu karşınıza alın.

■ Işık çocuğun arkasından gelsin.
■ Çocukla aranızdaki uzaklık 3 m. kadar olsun.

_ Elinizi kaldırarak çocuğa üç parmağınızı gösterin. 
_ Çocuktan gösterdiğiniz parmak sayısı kadar parmak göstermesini isteyin.

Bu uygulama sonucunda çocuk üç parmağını gösterirse sorun yok, gösteremezse il-
kin iki parmağını sonra dört parmağınızı gösterin, çocuk yine başarılı olamazsa bu
onun görme problemi olduğunu gösterir.

8.2. Snellen Kartı

Snellen Kartı, görme keskinliğini ölçme amacıyla kullanılır. Sekiz sıra ve her sırada
farklı büyüklüklerde E harflerinden oluşmaktadır. E harflerinin büyüklükleri 15,
20, 30, 40, 70, 100 ve 200 ayaklık uzaklıklardan ayırd edilebilecek şekilde sıralanmış-
tır. E harfleri karta kolları aşağıya, yukarıya, sağa ve sola bakacak şekilde yerleştiril-
miştir.
Görme keskinliği ölçülürken, çocuk Kart'tan 20 ayaklık (6.1 m) uzaklığa konur ve
kendisin ve E harflerinin kollarının hangi yöne baktığı sorulur. Normal görme kes-
kinliğine sahip bir çocuk, bu uzaklıktan 20 ayaklık sırasındaki E harflerinin yönünü
ayırd edebilir.

Uygulamaya, çocuğa 30 ayaklık sırasındaki E haflerinin kollarının ne yöne olduğu
sorularak başlanır. Çocuk doğru yanıtlar verirse uygulamaya son verilir. Çocukta
görme sorunu yoktur. Yanlış yanıtlar verirse, bu, çocukta görme sorunu olduğunu
gösterebilir. Bu durumda uygulamaya önce 40 sonra 50 ayaklık sıralarla devam edi-
lir. Eğer çocuk ancak 50 ayaklık sırasındaki E harflerinin yönünü ayırd edebiliyorsa,
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çocuğun büyük bir olasılıkla uzağı görme keskinliği 20/50 'dir. Yani çocuk normal
bir çocuğun 50 ayak uzaklıktan görebildiğini 20 ayak uzaklıktan görebilmektedir.
Bu durumda çocuğun sınıfta ön sıralara oturtulması gerekmektedir.

Son yıllarda, eğitimle ilgili olsun ya da olmasın bazı kurum ve kuruluşlar "20/20"
sloganını kullanmaktadırlar. Bu sloganla anlatılmak istenen sizce ne olabilir?

Okullardaki görme taramalarında Snellen Kartı yaygın olarak kullanılır. Öğrencile-
rin görme keskinlikleri kabaca böylece ölçülür. 

Öğrencinin okuldaki taramalarda uzağı görme keskinliğinin sınırlı olduğu anlaşı-
lırsa, ayrıntılı tanı ve görme keskinliğinin düzeltilmesi için aileye çocuklarını göz
hekimine götürmeleri önerilmeli, bu konuda onlara yardımcı olunmalıdır.

9. Görme Engellilerin Eğitimi

Türkiye'de görme engeliler ilköğretimlerini görme engelliler için açılmış olan gün-
düzlü ve yatılı özel eğitim okullarında sürdürmektedirler. 1997-1998 öğretim yılın-
da görme engelliler için 10 okul bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenimini tamamla-
yan öğrenciler, görenlerin devam ettiği orta öğretim kurumlarında öğrenimlerini
sürdürebilmektedir. Günümüzde ABD ve batı avrupa ülkelerinde, görme engelliler
destek hizmet alarak ve sınıf içi düzenlemelere yer verilerek normal sınıflarda eği-
timlerini sürdürmektedirler. Normal çocuklar için uygulanan ilköğretim programı
görme engelliler için genelde uygun olmakla birlikte, program ve öğretim süreçle-
rinde uyarlamalar yapılmasına gereksinim vardır. 

9.1. Öğretim Süreçlerinde Uyarlamalar

Görme engellilerin derslerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, içerikte değişiklik
yapmaktan çok, öğretim sunusu ve araç gereçleri kapsayan öğretim süreçlerinde
değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. Öğretim sürecinde yapılması gerekli deği-
şiklerden başlıcaları; Braille-Kabarma yazı, büyük puntolu yazı ve işitmeye dayalı
öğretim materyallerinin oluşturulmasıdır. Bağımsız hareket ve günlük yaşam
becerileri okul programlarına katılması gerekli derslerdir.

9.1.1. Görme Kalıntısından Yararlanma

Görme engelli çocuklardan pek çoğunun yazıyı okuyacak kadar yeterli görme
kalıntısı vardır. Kabartma harflerle okumada karşılanan güçlüklerden dolayı ve
görme engelinin öğrenme ve çevreye uyumunu artırması nedeniyle, görme
kalıntısından yararlanma yoluna gidilir. Eskiden görme kalıntısını kullanmanın
gözde daha fazla zedelenmeye yol açacağına inanılırdı.

∆

G Ö R M E  E N G E L L İ L E R136 

?



A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  F A K Ü L T E S İ

“Kitabı göze yakın tutmak, göze, dolayısıyla görmeye zarar verir.”
“Gözleri uzun süre kullanma göze zarar verir.”
“Güçlü mercekleri olan gözlükleri kullananların okumaları, görmelerini
kullanmaları göze zarar verir.”

Günümüzde bu inanışların yanlış olduğu anlaşılmıştır. Yasal tanıma göre
kör olarak tanımlanan çocuklar görmelerini kullandıklarında, görmeleri
kötüye gideceği korkusuyla, kabartma yazıyla yazılmış materyalleri
parmaklarıyla okumak zorunda bırakılmıştır. Latin alfabesiyle yazılmış
yazının gözle okunması, Braille ile (kabartma yazıyla) yazılmış yazının doku-
nularak okunmasından kolay ve hızlıdır. Görmenin kullanımının göze zarar
vermemesi ve gözle okumanın kolay ve hızlı olması nedeniyle, metinlerin yazı
puntolarının fotokopi araçlarının kullanımıyla büyütülmesi ya da büyüteçlerin
kullanılması, bunun yanısıra yazıyla zemin arasındaki zıtlıkların ayarlanması
yoluyla görme engellilerin gözle okumaları desteklenmelidir.  

9.1.2. Kabartılmış Altı Nokta Braille (Okunuşu : Breyl)

19. Yüzyılda kendisi de kör olan Louis Braille, günümüzde, körlerin okuma ve
yazmada kullandığı sistemi oluşturmuştur. Kabartılmış altı nokta-Braille sistemi,
yazılı materyali okuyamayacak kadar göremeyen kişiler için dokunarak okuma
sistemidir. Parmak ucuyla duyumlanacak kabarıklıkta altı nokta soldan sağa iki ve
yukarıdan aşağıya üç noktanın oluşturduğu bir dikdörtgen biçimindedir. (Bkz. Çi-
zelge 9.1.)

Karakterleri betimlede kolaylık sağlamak amacıyla kabartılmış noktalar soldan
aşağıya doğru 1., 2., 3. nokta ve sağdan aşağıya doğru 4., 5., 6. nokta olarak sıralanır.
Örneğin 1. noktanın, yani soldan 1. noktanın kabartılmış olması “a” harfini, 1. ve 2.
noktaların kabartılmış olması “b” harfini, 1. ve 4. noktalar “c” harfini, 1., 4. ve 5.
noktalar “d” harfini gösterir.

Braille yazıda, rakamlar için ayrı semboller yoktur. 3., 4., 5., 6. noktaların
kabartılmasından oluşan rakam işareti ara vermeden alfabedeki harf sembollerinin
başına konursa rakamlar yazılmış olur. Örneğin, rakam işareti olarak 3., 4., 5., 6.
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noktalar kabartılır ve “a” nın sembolü olan birinci nokta ara vermeden yazılacak
olursa “1” sayısı, “b” harfinin sembolü olan 1. ve 2. noktalar ara vermeden yazılacak
olursa “2” sayısı olur (Bkz. Çizelge 9.2).

Braille sisteminde sözcükler, normal ya da olduğu gibi harf harf yazılır ve sözcükler
arasında boşluk bırakılır. Örneğin, “bal al.” cümlesinde, 1., 2. - 1. - 1., 2., 3. noktalar
ara vermeden kabartılarak “bal” yazılır. Boşluk bıraktından sonra  1. - 1., 2., 3.
kabartılarak “al” yazılır ve boşluk bırakmadan nokta işareti olan 2., 5., 6. noktalar
kabartılarak cümle tamamlanmış olur.

Altı noktanın oluşturduğu her dikdörtgenin (hücrenin) içinde altmış üç değişik
karakter oluşturulabilir. Her harf ve noktalama işareti için bir hücre kullanılması
nedeniyle, bir sayfaya sınırlı sayıda cümle yazılır, kitapların hacimleri artar ve çok
yer kaplar. Bu nedenle her harfin yazılmasını gerektirmeyen sözcük kısaltmalarına
gidilmiştir. Kısaltmasız yazı sistemi alfabe, noktalama ve kompozisyon
işaretlerinden oluşur. Kısaltmalı yazı sistemi ise dilimizde yaygın olarak kullanılan
ve takıların kısaltılmasından oluşmaktadır. Örneğin, kısaltmalı sistemde “a”, yani
1. nokta “aynı” anlamına gelir.

Kabartılmış altı noktayla yazmanın iki yolu vardır. Biri kabartma yazı daktilosuyla
yazmadır. Diğeri ise tabletle yazmadır. Kabartma yazı daktilosunun altı tuşu vardır.
Her bir tuşla altı noktadan biri oluşturulur. Örneğin, daktilonun bir no'lu tuşuna
basıldığında 1. nokta kabartılır. Üç no'lu tuşa basıldığında 3. nokta kabartılır. Bir ve
iki no'lu tuşlara birlikte basıldığında ise, 1. ve 2. noktalar birlikte kabartılır. Böylece
“b” harfi yazılır.

Kabartma yazı daktilosundan taşıması daha kolay ancak kullanımı daha güç olan
tablet ve kör kalemiyle de yazı yazılabilir (Bkz. Şekil 9.1.). Tablet üst üste
tutturulmuş iki levhadan oluşur. Levhalar dikdörtgen şeklindedir. Üstteki levha sa-
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tırlar halinde yan yana içi boş dikdörtgenlerden oluşmuştur. Alttaki levhada ise boş
dikdörtgenlerin tam altına gelecek şekilde altı adet çukur vardır. 140 gramlık
kartondan olan kabartma yazı kağıdı, uzun tarafı aşağıya gelecek şekilde iki
levhanın arasına yerleştirilir. Levhalar birleştirilir, tahta ya da plastik saplı küt uçlu
çivi benzeri kalemle, üstteki boş dikdörtgenlerin içine alttaki çukurlar yardımıyla
kağıt üzerinde kabartmalar oluşturulabilir. Tablet ile yazı yazılırken soldan sağa
doğru değil, sağdan sola doğru yazılır. Tabletin iki levhası açılıp, kağıt ters
çevrildiğinde noktalar üst yüzeye gelir. Okuma işlemi soldan sağa gerçekleşir.

Kabartma yazıyla görme engelli öğrencilere okuma yazma öğretimi, görenlere
öğretildiği gibidir. Çizgi çalışması yerine, tablete kağıt takma, kağıt üzerinde
noktaları oluşturma öğretilir. Tabletleri, fişleri ve metinleri kendiniz
hazırlayabilirsiniz ya da okullar açılmadan önce hazırladığınız fiş ve metin
örneklerini Ankara Aydınlık Evler Göreneller Okulunun Matbaasına ya da Gazi
Eğitim Fakültesinin Özel Eğitim Bölümüne göndererek kabartma yazıya
çevirtebilirsiniz. Ayrıca, anılan Matbaadan kabartma yazıyla yazılmış alfabeler ve
diğer ders kitapları isteyebilirsiniz.

9.1.3. İletişim Becerileri

Görme engelli öğrenciler çevrelerine ve derslerine ilişkin bilgileri kabartma yazıda
olduğu gibi dokunarak kazandıkları gibi, bu bilgileri dinleyerek de büyük ölçüde
kazanırlar. Dinleme becerilerinin gelişimi bebeklikten başlar. Görme engelli çocuk
çevresini, çevrede oluşan sesleri dinleyerek anlamlandırır. Okul çağında dinleme
zaman zaman, dokunarak ve görme kalıntısıyla bilgi edinmenin yerini alır. Görme
engellilerin öğrenmelerinin niteliğini dinlemenin artırması nedeniyle, öğretim
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süreçlerinde dinlemenin ağırlıklı yer aldığı düzenlemelere yer verilmeye
başlanmıştır. Kasete okunan kitapların sayısı artmıştır. Derslerde bu konuşan
kitaplardan yararlanılmaktadır.

Kabartma yazı ve büyütülmüş harflerle okuma hızı düşüktür. Okumadaki bu
sınırlılığı gidermek için konuşan kitaplardan sıkça yararlanılır. Görme engelli
çocukların dinleme becerilerini geliştirmek ve bu becerilerilerinden en düzeyde ya-
rarlanmak bir zorunluluktur. Görme engelli bir çocuğun dinleyerek çevresini
anlayabilmesi için aşağıda sıralanan öneriler dikkate alınabilir.

• Sınıfta görme engelli çocukla konuşurken, adını söylerseniz kendisiyle
konuşulduğunu anlayabilir.

• Sınıfta görme engelli çocuktan dilediklerinizi “şunu bana ver” ,“işte orada” gibi
görmeye dayalı cümlelerle ifade etmek yerine “sağ ayağının hemen yanında duran
küpü bul”, “masanın sağ üst köşesinde duruyor” gibi cümlelerle ifade ederseniz,
çocuğun dilinin gelişmesine ve bağımsız bir şekilde nesneleri bulmasına
yardım etmiş olursunuz.

• Çocuğa dikkatli olması gerektiğinde, tehlike durumunda ve mutlu
olduğunuzda, sesinizi farklı biçimlerde kullanın. Çocuk ileride ses tonunuza
dikkat ederek bu durumları ayırabilecektir.

• Tamamen göremeyen çocuğun konuşması, görsel yaşantıların olmaması
nedeniyle uyarılmıyor olabilir. Nesne görülmeyecek olursa, onu
isimlendirmeye ve istemeye gerek kalmayabilir. Bu nedenle çevresinde olup
bitenler betimlenerek çocuk uyarılabilir.

• Görme engelli çocuklar görenler arasında yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle
dokunurken, "görebiliyorum", "görme" ve "görünüm" gibi kelimeleri kullanmaları
engellenmemelidir. Göremiyor olsa bile renklerin adlarını, çimenin yeşil, gök-
yüzünün mavi olduğunu öğrenmesinin bir sakıncası yoktur.

• Tüm çocuklar öykü okunmasını ve anlatılmasını severler. Bu tür etkinlikler
görme engelli çocuğun çok hoşuna gideceği gibi, dilinin gelişmesine de katkıda
bulunur. Çocuk anlatılanı anlamaz ve size sorular sorarsa hiç kızmadan sabırlı
bir şekilde açıklayınız ve sorularını cevaplayınız. Resim ve şekilleri çocuğa
anlatınız.

• Ortamda oluşan seslerin nerelerden geldiğini, dokunmasını ya da artık gör-
mesini kullanarak bulmasına yardımcı olunuz.

9.2. Program Uyarlamaları

9.2.1. Bağımsız Hareket

Görme engelli çocuklarda geliştirilmesi gerekli becerilerden biri bağımsız
harekettir. Bağımsız hareket edemeyen kişinin çevreyi anlaması ve öğrenmesi
sınırlandırılmış olur. Görme engelli kişinin görme yetersizliğiyle baş etmesi,
bağımsız bir şekilde dolaşmasına bağlıdır. Bağımsız hareketin iki boyutu vardır:
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a. Zihinsel tasarım
b. Dolaşma

Zihinsel tasarım görme engelli kişinin çevresini ve çevresiyle olan ilişkisini
anlamlandırmasıdır. Dolaşma ise, görme kalıntısından ve geri kalan diğer
duyulardan yararlanarak bir yerden bir yere gidebilme becerisidir.

a. Oryantasyon (Zihinsel Tasarım)

Kişi çevresini ve çevresiyle kendi ilişkisini anlamlandırmasında seslerden önemli
ölçüde yararlanır. Ses, titreşimlerin neden olduğu bir enerji biçimidir. Çevrede
bulunan nesneler ses çıkarırlar ya da sesleri yansıtırlar. Titreşimler, sesi çıkartan
kaynaktan çıkarak havada yol alır. Çevredeki nesnelerin çıkarttıkları sesler ve
yankıları aracılığıyla görme engelli kişi nasıl bir çevre içinde olduğunu
tasarlayabilir.

• Ses Kaynağını Saptama

Görme engelli çocuğun sesin nereden geldiğini ve kaynağını belirleyebilmesi son
derece önemlidir. Sesin kaynağını belirlemeye "iki kulakta işitme" dendiği de olur.
Örneğin, cebinizden bozuk para düştüğünde paranın düştüğü yeri görmeden
tahmin edebilirsiniz. Para sol yanınıza yakın bir yere düşerse, çıkardığı sesin
şiddeti, yaklaşık olarak paranın nerede olduğunu söyler.

Paranın nereye düştüğünü nasıl tahmin edebilirsiniz?

Düşen paradan çıkan ses dalgaları etrafa yayılırken giderek zayıflar ve sonunda
kaybolur. Para sol tarafa düştüğüne göre, paranın çıkarttığı ses dalgaları önce sol
kulağınıza gelir. Ses dalgaları sağ kulağınıza ulaştığında biraz zayıflar. Buradan pa-
ranın sol tarafamıza düştüğünü biliriz. Sesin şiddetinden, ne kadar uzakta olduğu-
nu kestirebiliriz. Kulaklarımızdan biri duymadığında ya da kulağımızı kapattığı-
mızda, parayı bulmamız güçleşir.

Ses kaynağını ve ses kaynağının hangi uzaklıkta olduğunu kestirebilmek, görme
engellilerin konumlarını belirleme ve bağımsız hareket edebilmeleri bakımından
son derece önemlidir.

• Yankılamayla Yer Saptama

Görme engelliler, önlerindeki bir duvarı ya da boşluğu parmaklarını şaklatarak,
topuklarını vurarak ya da anahtarları sallayarak ses yankılarıyla belirler. Görme
engelliler bir koridorun genişliğini ve duvardan ne kadar uzakta olduklarını
anlamak için sık sık ses yankılarından yararlanırlar.
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Sesin yankılanmasıyla yer bulma, kişinin kendisinin ürettiği seslerin, nesnelere
çarpıp geri gelmesi ile mümkün olabilmektedir. Duvara yaklaştıkça, parmakların
şaklatılmasıyla ortaya çıkan sesin yankısı değişir. Yankılanan seste oluşan küçük
değişimler, duvara yaklaşıldığını ya da uzaklaşıldığını gösterir.

Vadide bağırdıysanız, orada duyduğunuz şey sesinizin yankısıdır. Dar bir
koridorda, parmağınızı şaklatarak ses çıkartın. Koridorun sonundaki duvarın
uzağında durun ve şaklayan parmağınızın çıkardığı sesin yankısını dinleyin.
Duvara biraz yaklaşın ve parmağınızı şaklatmaya devam edin. Sesin ve yankısının
değiştiğini fark edeceksiniz.

Ses yankısını dinlemeyi öğrenmiş görme engelli bir çocuk, parmağını şaklatarak
spor salonunun duvarından gelen şaklama sesinin yankısıyla, duvardan hep aynı
uzaklıkta yürüyebilir. Bu beceri, küçük yaşlarda edinilmediği takdirde, çok zor
öğrenilir.

• Sesi Ayırt Etme

Çocuğun sesleri tanımayı öğrenebileceği en iyi yer, gerçek dünyadır. Yeni bir ses
duyulduğunda, mümkünse görme engelli çocuğun sesin kaynağını araştırmasına
izin verilmelidir. Böylece çocuk ses ile buna neden olan nesne arasında hatırlayacağı
bir ilişki kurabilir. Nesneyle ses arasında kurulan ilişki çocuğun dünyayı araştırma
isteğini artırır ve sesleri ayırd etmeye başlar. Görme engelli çocuğun küçüklüğünde
evinin dışındaki yaşantıları sınırlıysa, sesleri tanımakta ve ayırd etmede güçlük
çeker.

Trafik seslerini ayırabilen çocuk daha bağımsız hareket edebilir. Trafik seslerini
ayırd etme eğitimi son derece informal olabilir. Görme engelli çocuğu sokağa
çıkarın. Ona çalışan ve hareket eden arabaları dinletin. Kendisine paralel geçen ve
dikey gelen arabaların seslerini dinletin. Çocuğa, bazı arabaların onun yanından
geçtiğini bazılarının ise önünden ya da arkasından (dikey) geçtiğini söyleyin.
Kırmızı ışıkta duran, trafik ışığında bekleyen ve demiryolu geçidini geçen
arabaların seslerini dinletin. Böylece çocuk, trafik seslerini ayırmaya başlar.
Trafikteki sesleri ayırarak ses kaynağıyla kendisi arasındaki uzaklığı ayarlar ve
trafikte bağımsız hareket etmeye başlar.

• Nesne Algısı

Görme engellilerde altıncı duyu var mıdır?

Yüzyıllar boyunca görme yetersizliğiyle doğan insanların, gören insanlardan daha
iyi işittikleri düşünülmüştür. Bu insanların genellikle “yüzleriyle görme” denilen
altıncı duyularının olduğuna inanılmıştır. Bu inancın kaynağı, bazı görme
engellilerin çevrelerindeki eşyalara çarpmadan dolaşabilmeleridir. 

G Ö R M E  E N G E L L İ L E R142 

?



A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  F A K Ü L T E S İ

Görme yetersizliği olanların daha iyi duydukları ve altıncı duyularının olduğu
inancı gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu uzun yıllar önce kanıtlanmıştır. Nesneleri
sezebilen görme engelli insanlar, ortalama bir gören insandan daha iyi işitme
duyusuna sahip değildir. Her iki grup üzerinde yapılan işitme denemeleri bunu
kanıtlamıştır. Görme engelli bir insanın, önünde duran bir engeli fark etmesi, onun
neyi dinleyeceğini bilmesinden kaynaklanmaktadır.

Duvarlar ve boşluklar, dinlemesini bilen görme engellilere konuşurlar. Bağımsız
hareket öğreten öğretmenler öğrencilerine “Duvarlar sizinle konuştu mu?” diye
sorar. Görme engelli bir öğrencinin koridor boyunca yürürken işitme duyusunu
kullanarak, hangi kapıların açık olduğunu söylemesi ve koridorun sonunda duvara
çarpmadan durabilmesi, olağanüstü bir şey değildir.

Görme engelli bir genç "Duvarı görüyorum", ya da "önümdeki nesneyi hissediyorum”
diyerek, daha sonra duvarın ya da nesnenin etrafından dolanabilir. Görme engelli
kişi bunu nasıl yapabilmektedir? Çevrede adına “dolaşan ses” denilen doğal bir ses
vardır. Bu ses hava akımlarından yalıtılmış mekanların dışında her yerde vardır.
Dolaşan ses, insanlar ya da nesneler tarafından çıkarılan sesler değildir. Hava
dalgalarının sürekli olarak birbirine çarparak oluşturdukları sestir.

Görme engelli kişi koridor boyunca ilerlerken duvardan yansıyan bu sesin
perdesindeki değişikliği saptayabilir. Açık bir kapının önünden geçerken, ses
dalgalarının çarpıp geri döneceği bir yüzey yoktur. Bu durum, ses üzerinde
odaklanan görme engelli kişiye çok küçük ölçüde de olsa farklı bir duyum sağlar.
Aynı ilke, kişi geniş ve düz bir nesneye doğru yürürken de geçerlidir. Kişi nesneye
yaklaştıkça sesin perdesi değişir ve duvar sezilir. Bu öğrenilmesi zor bir beceri
değildir. Ama iyice ustalaşmak için çok uygulama yapmak gerekir. Birçok görme
engelli çocuk bunu kendiliğinden yapar, ama nasıl yaptığını bilmeyebilir.

Nesne algısıyla ilgili olarak şöyle bir deney yapabilirsiniz. Evinizdeki en küçük
odayı bulun (Bir gardrop ya da banyo/tuvalet). Kapısını kapatın ve odanın tam
ortasında durun. Bu odanın nasıl bir sesi olduğunu aklınızda tutun. Şimdi de
evinizdeki en büyük odaya gidin ve odanın ortasında durun. 

Odaların sesleri arasında ne gibi farklılıklar yakaladınız?

Gözleriniz kapalıyken ortasında durduğunuz çok büyük bir oda ile küçük bir oda
arasındaki farkı söyleyebilirsiniz. Kapalı bir spor salonuna giderseniz, çok açık bir
ses duyarsınız. Buradaki ses dalgaları bir duvara çarpıp yansımadan önce çok uzun
bir yol kat etmek zorundadır.

• Ses Gölgeleri

Hepimiz gölgelerin güneş tarafından nasıl yaratıldığını biliriz. Bir öğleden sonra
yüzümüzü batıya dönersek, bedenimiz güneş ışınlarının önünü keser ve arkamızda
bir gölge meydana gelir. Aynı olay seslerde de meydana gelir.
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Radyoyu açın ve masanın üzerine yerleştirin. Radyodan birkaç adım uzaklaşın,
sonra da yüzünüzü radyoya çevirin. Bir parça karton alın ve sizinle radyonun
arasında tutun. Şu anda radyodan gelen sesin gölgesinde bulunmaktasınız.

Kişi ile ses arasına bir nesne girdiğinde, fark edilebilir bir ses gölgesi meydana gelir.
Nesne ne kadar büyük olursa, ses gölgesi de o kadar büyük olur. Kalabalık bir
caddede yürürken direklerin, ağaçların ve park edilmiş arabaların nerede
olduğunu söyleyebilen görme engelli kişi, ses gölgelerini ayırabilmektedir. Görme
engelli kişi tarafından bu nesneler sesleri engelleyen alanlar olarak fark
edilmektedir.

Sınıfınızdaki görme engelli çocukla, çevrenizde duyduğunuz sesleri dinleme ve bu
sesleri birbirinden ayırma çalışmalarını sıkça yapınız. Örneğin “şimdi konuşan Ha-
san” “Ayşe de şimdi konuştu” gibi kimin konuştuğunu söylemeniz, çocuğun
çevresinde bulunan insanları ve seslerini ayırmasına yardım eder.

• Koklama

Koku duyumu bağımsız dolaşma sırasında belirli bir öneme sahiptir. Çevrede her
zaman, görme engelli bir insanın tam olarak nerede olduğunu söyleyebilecek bir
çok koku bulunmaktadır. Bir eczane ilaç, doktor muayenehanesi antiseptik, bir
lokanta yemek kokar; bir meyhane bira ve sigara dumanı kokar, bir pasta fırını ise
etrafa güzel kokular yayar. Buralardan yayılan koku, çocuklara tam olarak nerede
olduklarını söyler.

Kahve kavrulan dükkanlar da, bulunulan yere ilişkin tam bir koku işareti işlevini
görür. Görme engellilere benzer kokuları ayırd edebilmeleri öğretilmezse, bu ipuç-
larından yararlanamazlar.

9.2.2. Dolaşma

Görme engelli kişi hareket ederken ve dolaşırken;
a. gören rehberden,
b. uzun bastondan,
c. rehber köpeklerden ve
d. elektronik araçlardan yararlanır.

Gören rehber, görme engelli kişinin hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde hareket
etmesine yardımcı olur. Gören rehberi her zaman bulmak mümkün olmayabilir.
Ayrıca bu durumda, diğer kişilere güvenilerek hareket edildiğinden, görme engelli
kişilerin başka kişilere bağımlı olmasına yol açabilir.

Günlük yaşamda görme engelli kişiye yardımcı olan kişiler gözlendiğinde, gören
kişinin görme engellinin koluna girdiği gözlenir.  Bu durumda rehber olan görme
engelli kişidir. Görme engelli kişinin kolundan ya da elinden tutarak, çekiştirerek

G Ö R M E  E N G E L L İ L E R144 



A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  F A K Ü L T E S İ

bir yerden bir yere götürme durumlarına sıklıkla rastlanılır. Bu da hoş bir durum
değildir.

Gören rehber nelere dikkat etmelidir?

Etkili gören rehberlik, görenin ve görme engelli kişinin rahat ve güvenli olmasını
gerektirir. Bunun için, görme engelli kişi gören kişinin dirseğinin dört parmak
yukarısından tutmalı ve yarım adım gerisinde olmalıdır. Bu duruş şekli görme
engelli kişiyi tehlike yaratacak engellere karşı korur. Gören kişinin de rahat hareket
etmesine imkan verir. Görne engelli, gören kişinin dirseğinin hemen üzerinden
tutarak yarım adım kadar gerisinde yürüdüğünde, tehlike yaratacak engelleri ve
düz olmayan zeminlerde gören kişinin bedenindeki değişiklikleri fark ederek
rahatça yürüyebilir.

Görme engelli bir kişiyi sandalyeye oturturken ya da kürsüye çıkarıp, indirirken
yine yürek hoplatan görüntüler oluşmaktadır. Bu görüntülerin oluşmaması için
gören kişi görme engelli kişinin yarım adım önünde sandalyeye yaklaşmalı,
sandalyeye yaklaştığında elini sandalyenin arkalığına koymalıdır. Böylece görme
engelli kişi onun kolunu izleyerek sandalyeyi bulur ve sandalyenin arkasını
yoklayarak rahatça oturacağı yeri belirler ve oturur.

Çocuk zamanla nesnelere çarpmaktan korktuğu için gezinmekten ya da hereket
etmekten kaçınabilir. Bu gibi durumlarda çocuğa, kollarından birini yüzünün
önüne koymasını, diğerini karnının civarında tutmasını söyleyiniz. Bu şekilde
yürürken kollarının kendisini koruyacağını belirtiniz ve bunu uygulamalı olarak
gösteriniz. Ayrıca çocuğa eğilip doğrulurken kafasını sandalye ve masa gibi
eşyalara çarpmaması için bir elini kafasının önünde hafifçe eğik bir şekilde tutması
öğretilebilir.

Uzun baston bağımsız hareket için en fazla önerilen yardımcı araçtır. Görme engelli
kişi uzun bastonun ucunu çok hafif şekilde zemine dokundurarak ve yay şeklinde
hareket ettirerek önündeki engelleri fark edip, güvenli şekilde hareket eder. Uzun
baston, görme engelli kişinin başkalarına bağımlı olmadan hareket etmesini sağlar.
Görme engelli kişinin bu konuda eğitim alması gerekir.

Diğer bağımsız hareket araçları, rehber köpek ve elektronik araçlardır. Türkiye'de
yaygın olarak kullanılmamaktadır. Köpeklerin her yere alınmaması ve görme
engelli kişiye bakım sorumluluğu yüklemesi nedeniyle pratik değildir. Elektronik
cihazlar çok sık değişmektedir ve değişmeler ek mali yükümlülükler getirmektedir. 

Görme engelli hareket ederken ve çevreyi tanırken yukarıda açıklandığı şekilde
işitme duyusundan yararlandığı gibi, kas duyusu, haptik duyum ve koklamadan
yararlanmaktadır.
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9.3. Görme Engelli Çocuğun Çevresini Öğrenmesi

Görme engelli çocuğun çevresini farkına varması, görenlerin çevreyi farkına
varmalarından farklı olmaktadır. Bu nedenle görme engelli çocuğun çevresini
farkına varabilmesi için yeni yöntemlere yer vermek gerekir. Görme engelli çocu-
ğun görerek çevresini tanıması yerine, işiterek, dokunarak ve koklayarak çevresini
farkına varması beklenir. 

9.3.1. Dokunarak Çevreyi ve Nesneleri Öğrenme

Dokunarak çevreyi ve nesneleri öğrenmek için kas duyumundan ve haptik
duyumdan yararlanılır.

a. Kas Duyusu (Kinestetik Duyum)

Dokunma duyusu ısı, nesnenin dokusu ve küçük nesnelerin biçimi dışında çok az
bilgi sağlar. Ancak, görme engelliler çevrelerini ve diğer insanları dokunma
duyusuyla öğrenirler. Boyutları çok küçük olan nesnelerin dışında, nesnelerin
büyüklük, uzaklık ve oran gibi uzaysal ilişkileri, dokunma ve kas duyumu birlikte
kullanılarak algılanır. Bir kovayı yerden aldığımızda ve ağırlığına baktığımızda,
kas duyumuzu kullanılmış oluruz. Yemeği yerken, kaşığı ağzımıza götürürken kas
belleğimizden yararlanırız.

Ayakkabının bağını bağlamak da “kas belleği”nin kullanımına bir başka örnektir.
Ayakkabı bağı bağlanırken, ayakkabı bağlamanın her küçük aşaması düşünülme-
mektedir. Kas duyumu sayesinde ayakkabı bağlama beceri haline gelmektedir.

Kas duyumuyla hareket fark edilir ya da / ve bu hareket bellekte tutulur. Bu duyum
bize kasların ne yaptığını söyler. Görme engelliler hareket ederken ne zaman
döneceklerini, merdiveni çıkacaklarını ya da yürüdükleri mesafeyi tahmin etmede
kas belleklerinden yararlanırlar. Görme engelli çocuğa ne kadar çok parmaklarını,
ellerini, kollarını ve ayaklarını kullanma şansı verilirse, kas duyumu o kadar gelişir.
“Kas belleği” olmaksızın ön kapıdan kaldırıma, sınıftan koridorun sonuna,
yataktan tuvalete kadar ne kadar uzaklık olduğunu bilmek olanaksızdır.

b. Haptik Duyum

Görme engelli bir çocuk, gören bir çocuğun yaptığı gibi, bir nesnenin görsel bir
imgesini (hayalini) yaratma yeteneğine sahip değildir. Gören bir insan gözlerini
kapayabilir ve görsel belleğinin yardımıyla bir masanın neye benzediğini
hatırlayabilir. Görme engelli bir çocuk da belleğinde bir masanın neye benzediğini
saklayabilir. Ama o haptik imgeyi (hayali) kullanır. Görme yetersizliği olan
çocuğun masaya ilişkin imgesi dokunma, hissetme ve bedeninin hareketlerinin
birleşimine dayanır. Buna “haptik duyum” diyoruz.
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Doğuştan görme engelli olan çocuk, masayla ilgili tüm dokunsal ve kinestetik
izlenimleri bir araya getirerek, gören bir çocuğun bir masayı hayal etmesine benzer
bir biçimde, masanın haptik bir kavramını oluşturabilir. Doğuştan görme
yetersizliği olan biri için, masa imgesi şekliyle değil, dokusu, yoğunluğu ve
dokunsal biçimiyle görüntülenir. Görme yetersizliği olan kişi nesneye dokunma
duyusunu tekrar tekrar kullanarak, nesnenin farklı zamanlarda incelenmesiyle elde
ettiği duyumlarıyla belleğini geliştirir. Sonra bu duyumları bir araya getirerek
haptik bir imge yaratır.

Haptik duyum nesneye santim santim ya da adım adım dokunarak incelemeyi
gerektirir. Görme engelli, nesne kavramını nesneye dokunarak, ayrıntılı
inceleyerek oluşturur. Gören kişi ise nesne kavramını gözüyle tarayarak
gerçekleştirir. Görme engelli görsel bir imgeyi tamamen kavrayamaz, görenler de
doğuştan görme engelli bir insanın yarattığı haptik bir imgeyi anlamada güçlük çe-
kerler.

Dünyasını düzenleme ve anlayabilme için görme engelli çocuk mutlaka haptik
duyumunu kullanmalıdır. Her şeyi mutlaka parmak uçlarıyla yoklamalıdır.

• Görme engelli çocuk sınıfda eşyaların tümünü elleriyle yoklayarak tanımalıdır.
Eşyalar tanıtılırken gerçek adları söylenerek tanıtılmalıdır.

• Zaman, zaman çocuğun dokunma duyarlığını geliştirmek için parmak
uçlarıyla hissedeceği işler verilmelidir. Örneğin, küçük düğmeleri nohut ve
mercimekler kendisine gösterildikten sonra karıştırılır ve daha sonra çocuktan
parmak uçlarıyla dokunarak birbirinden ayırması istenir. 

• Çevresinde olanları yoklamasına fırsat verilmelidir.
• Çocuğa tutabileceği nesneler verilmelidir. Bu sırada tutmakta olduğu

nesnenin ne olduğu, neye benzediği ve nasıl kullanıldığı açıklanmalıdır.
• Çocuğun çevresinde bulunan eşyaları iyi tanıyabilmesi için bu eşyaların

özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

9.4. Görme Engelli Çocuğa Beceriler Öğretilirken 
  Dikkat Edilecek Hususlar

Görme engelli çocuğa çeşitli becerileri öğretimde bazı hususların gözönünde
bulundurulması gerekmektedir. Bunların başlıcaları şunlardır:

• Çocuğun neyi ne kadar yapabildiğine mutlaka bakınız, gözleyiniz.
• Bağımsız olarak yapabildiği beceriler varsa nasıl yapabildiğine bakınız. Bundan

sonra yapacağı bererileri öğretirken bunlardan yararlanabilirsiniz. Bağımsız olarak
becerileri yapmasını teşvik ediniz, zaman ve fırsat veriniz.

• Çocuğa değişik beceri ve işleri yapmayı öğretirken mutlaka gözleyiniz. Beceri ya da
işi ne kadar yapabildiğini belirleyerek, bağımsız olarak yapamadığı yerlerde yardım
ediniz.
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• Çocuğa sadece her defasında bir beceri ya da bu becerinin sadece bir bölümünü
öğretmeyi deneyiniz. Önceki beceri ya da becerinin kolay bölümü tamamen
öğrenildiğinde becerilerin izleyen güç bölümünü öğretmeye geçiniz.

• Mutlaka çocuğa kolay geleceğini düşündüğünüz becerinin öğretiminden işe başlayınız.
• İlk olarak, kazandırmak istediğiniz beceriyi çocuğun nasıl yapacağını düşününüz.

Daha sonra bu beceri ya da işi nasıl yapabileceğini sözel olarak açıklayınız.
• Beceri ya da işi çocuğa anlatırken, beceriyi birlikte yaparak nasıl yapılacağını

gösteriniz. Çocuk sizi dinlerken her defasında yapmış olduğu beceriyi parmaklarıyla
yoklamasına izin ve fırsat veriniz.

• Beceri ya da işi her defasında her zaman yaptığınız şekilde yapınız.
• Daha sonra çocuktan bu beceriyi kendi başına yapmasını isteyiniz. Yardım etmeden

yapabildiği kadar yapmasına izin veriniz. Yapamadığı bölümleri birlikte yaparken,
çocuğun eli elinizin üstünde olsun, bu arada yaptıklarınızı açıklayınız.

• Görme engelli çocuğun becerileri kendi başına yapabilmesi, sizin gittikçe daha az
yardım etmenize bağlıdır. Ancak, çok fazla yardıma ihtiyacı olduğunda ellerini
ellerinizin üzerine koydurduktan sonra beceriyi tamamlayınız.

• Çocuk beceriyi tamamlayabildiğinde, mutlu olduğunuzu gösterin. Daha önce
yapamadığı bir becerinin bir bölümünü yapabildiğinde yine hoşnut olduğunuzu
gösterin. Hoşnutluğunuzu “çok güzel yaptın", "ne güzel yapıyorsun", "aferin" gibi
sözcüklerle ifade edin.

Danışmanlık Yapabilecek Kurumlar

• Türkiye Körler Vakfı Genel Merkezi. Fevzi Çakmak Sokak 14/3 Maltepe/
Ankara

• Altı Nokta Körler Derneği. 17. Sokak 63/1 Bahçelievler/Ankara
• Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü. Beşevler/

Ankara
• Türkiye Körler Federasyonu. Rasimpaşa Mah. Halitpaşa Cad. 84/A Daire: 3

Kadıköy/İstanbul.

Eğitim Araç Gereçlerinin Sağlanabileceği Kurumlar

• Veysel Vardal İlköğretim Okulu Müdürlüğü. Kilyos/Sarıyer İstanbul.
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı. A

Blok Beşevler/Ankara.
• Türkiye Körler Vakfı Genel Merkezi. Fevzi Çakmak Sokak 14/3 Maltepe/

Ankara.
• Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi. Gazi Mahallesi/

Ankara.
• Göreneller İlköğretim Okulu Matbaası. Aydınlıkevler/Ankara.
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Özet
Görme engeli kör ve az görmeyi kapsamaktadır. Görme engelinin iki tanımı bulunmaktadır.
Bunlar yasal ve eğitsel tanımlardır. Yasal tanıma göre kör, tüm düzeltmelerle birlikte olağan
görme gücünün onda birine yani 20/200 lik görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya
da görme alanı yirmi derecelik açıyı aşmayan kişidir. Yasal tanıma göre az gören, tüm
düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20/70 ile  20/200 arasında olan kişilere denilmektedir.

Eğitimciler körlüğü, kişinin nasıl işlevde bulunduğuna bakarak, özellikle okumasına
bakarak tanımlamaktadırlar. Eğitimciler açısından kör olan kişi kabartma yazıyla okumaya
ya da işitme kanalının kullanımına gereksinimi olan kişidir. Büyütülmüş harflerle yazılmış
ya da mürekkep yazıyı büyüteçlerle okuyabilenler ise az gören olarak tanımlanmaktadır.

Yasal olarak kör olarak tanımlanan çocuklardan buyuk çoğunluğu kısmen görebilmektedir.
Bu çocuklardan pek çoğu kabartma yazıyı okuyabildiği için eğitsel açıdan kör değildir.
Körlük yaşlılık döneminde, çocukluk dönemine oranla daha yaygın olan bir yetersizlik
türüdür.

Görme engelinden körlük parmak testiyle belirlenirken, uzağı görme keskinliği değişik
büyüklükteki “E” harfinin değişik konumlarda yerleştirildiği Snellen Kartıyla
ölçülmektedir.

Görme sorunlarının büyük çoğunluğu kırılma kusurları sonucudur. Bu kusurlarda gözün
yapısının ya da / ve gözün işleyişindeki bozuklukların sonucu olarak ışık demeti retina
üzerinde odaklaşmamaktadır. Yaygın görme kusurları arasında, uzağı görememe yakını
görme miyopluk, yakını görememe uzağı görme hipermetropluk ve görme astigmatizmi yer
almaktadır. Bu kusurlar genel olarak gözlük ve lenslerle düzeltilebilir. Daha ciddi görme
yetersizlikleri arasında şaşılık, glokom, katarakt ve retinopati sayılabilir.

Görenlerin sınıflarındaki eğitsel yaşantılar çoğunlukla görseldir. Öğretmenler, öğretim
süreçlerinde yapacakları bazı değişikliklerle öğretimin genel ilkelerini gören ve görmeyen
çocuklara aynen uygulayabilirler. Körlerin okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için altı adet
kabartılmış noktanın bileşiminden olan kabartma yazıdan ve konuşan kitaplardan
yararlanmak gerekmektedir. Az görenler ise, büyütülmüş harflerden oluşturulmuş
kitaplardan yararlanırlar.

 Görme engelliler, işitme yoluyla ses kaynağını belirleme, sesleri ayırdetme, nesneleri
algılama ve ses gölgelerinden yararlanma gibi becerileri öğrenerek bağımsız hareket
edebilirler. Görme engellilerin bu konuda eğitime gereksinimleri vardır. Yine, çevredeki
kokular görme engellinin nerede olduğu ve nereye gideceği konusunda ipuçları verir.
Gezinebilmek için gören rehber ve uzun baston görme engellilerin yararlandığı araçlardır.
Uzun baston görme engelli kişiye hiç kimseyi bağımlı olmadan gezinme fırsatı verir.
Gezinme sırasında görme engelli kişi haptik duyumdan ve kas duyumundan yararlanır.
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Görme engelli çocuk dokunarak nesneleri ve çevresini öğrenirken kas duyusu ve haptik du-
yudan yararlanır. Bu nedenle, görme engellilerin dokunmaları teşvik edilmeli ve fırsatlar
yaratılmalıdır. 

Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Az gören bir öğrenci gözünü kullandığında, aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
a. Kitabını gözüne yaklaştırır ve gözü bozulur.
b. Güçlü mercekleri olan gözlük kullandığından, gözü bozulur.
c. İleride görme gücünü kullanamayacak kadar gözü bozulur.
d. Görme kalıntısından yararlandığı için görmesini korur.
e. İleride işitmesini kullanır.

2. Aşağıdakilerden hangisi, “a” harfini kabartılmış noktalar ile ifade etmektedir?
a. 1. ve 2. noktalar
b. 1. nokta
c. 1. ve 4. noktalar
d. 1. ve 6. noktalar
e. 1. ve 5. noktalar

3. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Okulları
Yönetmeliğindeki “kör” tanımıyla körlüğün yasal tanımının ortak noktasını
oluşturmaktadır?
a. Öğretimde görmeden yararlanırlar.
b. Görmenin kullanımını ölçüt olarak alırlar.
c. 1/10 luk görme keskinliğini ölçüt olarak alırlar.
d. Körlerin görmelerini dikkate alırlar.
e. En iyi gören gözü dikkate alırlar.

4. Görme engelli kişi, “duvarı görüyorum” dediğinde, aşağıdakilerden hangisi
söz konusudur?
a. Duvar geniş yüzeylidir, görülebilir.
b. Duvarın serinliğini hisseder.
c. Duvara yaklaşıldıkça sesin perdesi değişir.
d. Duvar sesi gölgeler.
e. Duvar dokunularak fark edilir.
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5. Görme engelli kişi gören rehberden yararlanırken aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
a. Görme engelli, gören rehberin elinden tutmalı ve yürümeli.
b. Görme engelli, gören rehberin koluna girmeli ve birlikte yürümeli.
c. Görme engelli, gören rehberin dirseğinin üzerinden tutmalı ve yarım

adım gerisinden yürümeli.
d. Görme engellinin koluna gören rehber girmeli ve yarım adım gerisinden

yürümeli.
e. Görme engellinin koluna gören rehber girmeli ve birlikte yürümeli.
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Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• bedensel yetersizliklerin duygusal bozukluklara yol açmayaca-

ğını açıklayabilecek,
• bedensel yetersizlikten etkilenen kişilerde uyum sorunları ya-

şamalarında çevredeki kişilerin tutumları ve eğitim fırsatının
önemli olduğunu görebilecek, 

• bedensel yetersizlikten etkilenenlerde hangi durumlarda uyum
sorununun olacağını ve alınacak önlemleri bilecek, 

• bedensel yetersizlikten etkilenenleri ortopedik yetersizlikten
etkilenenler ve süreğen hastalığı olanların kapsadığını açıklaya-
bilecek,

• bedensel yetersizlikten etkilenenlerin tanımlarının tıbbi ölçütlere
göre yapıldığı ve eğitim açısından anlamsız olduğunu farkına va-
racak,

• spastik olmayı athetoid, ataksia ve rigiditiden ayırabilecek,
• Kuadreplejiyi monoplejiden ayırabilecek,
• büyük nöbet geçiren öğrenci için yapılacakları sıralayabilecek,
• bedensel yetersizlikten etkilenen öğrencilerin normal sınıflarda

eğitilmeleri için yapılacak program ve öğretim düzenlemelerini
açıklayabileceksiniz.

ÜNİTE

10
Bedensel Yetersizliği Olanlar

Yazar
Prof.Dr. Mehmet ÖZYÜREK
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1. Giriş
"Spastik", "felçli", "topal", "çolak" ve "sakat" gibi  sözcüklerin kendisini rahatsız etmeyece-
ğini sanıyordu. Ama, rahatsız etti. Hatırladığı andan itibaren bu sözcükleri, bu etiketleri
duydu. Başlangıçta, hangi anlama geldiğinden emin değildi. Bu sözcüklerin hangi anlama
gelmeleri gerekiyorsa o anlamları vermeye başladı. Bu sözcüklerin anlamları çok güzel değil-
di. Ama, kendisine uymaktaydı. Bu sözcükleri, kartalın avını dikkatle izlemesine benzer ba-
kışlarla izlemekteydi. Kişiler gözlerini neden bana dikmekteydi? Annesi " sopa ve taşlar ke-
miklerini kırabilir ama sözcükler seni incitmez" derdi. Ama öyle değildi. Annem nereden bi-
lecekti. Kimse onu  sakat, çolak, felçli şeklinde adlandırmamıştı. Kimse ona korkunç bakışlar-
la hiç bir şey söylemeden bakmamıştı.

Okula devam ettiği Atatürk İlköğretim Okulunda kendisini şimdilik kabul etmişlerdi. Hiç
kimse öyle çok fazla dikkat etmiyor, meraklı bakışlarla karşı karşıya kalmıyordu. Sadece, be-
den eğitimi dersi sırasında sürekli ve yoğun bakışlara hedef oluyordu. Şanslı olduğunu düşü-
nüyordu. Bedensel engelliler için açılmış okula devam etmek zorunda değildi. Bulunduğu
yöredeki okula devam edebiliyordu. Ancak normal okula gitmesi diğer çocuklardan beklenen-
lerin kendisinden beklenmesi anlamına geliyordu. 

Bugünkü problemi, ilköğretim mezuniyet töreninde kızları dansa kaldırabilecek miydi? Kız-
lar kabul edecekler miydi? Kabul ederlerse iyi dans edebilecek miydi?

Toplumumuzda beden güzelliğine önem verilir. Bu durum televizyondaki yayın-
larda ve özellikle reklamlarda daha belirgindir. 

Gözümüzün önüne ayaklarını kontrol edemeyen ve ağzından salya akan bir er-
kek çocuğunu ya da ve tek kolu olmayan bir kız çocuğunu getirmeye çalışalım. Bu
çocuklara okulda öğretmenlerin ve evde ana babaların tutum ve davranışları na-
sıldır? Öğretmenler ve ana babalar haklarında neler  konuşur? Aklınıza ilk gelen-
leri sıralayınız. 

Bedensel yetersizliği olan çocukların uyum sorunları olacağı ve kendilerine özgü
kişilik yapıları olduğu düşünülür. Bedensel yetersizlikten etkilenmiş çocuklardan
öğretmen ve arkadaşları çeşitli iş ve becerilerde beklentilerini düşürür. Tüm bunlar
bedensel yetersizlikten etkilenmiş çocuğun duygusal ve eğitsel gelişimine ket
vurur.

Bacakların ve/ veya  kolların olmaması ya da tutmaması gibi  bedensel yetersizlik-
lerden etkilenen kişilerde içine kapanma, alıngan olma, hassas olma ya da kendini
yeterli hissetmeme gibi sorunlu davranışların ortaya çıkacağına inanılır. Kişilik so-
runları bedensel yetersizlikle birlikte kazanılmış değildir. Bedensel yetersizlikten
etkilenen kişilerin uyum sorunları yaşamaları, çevredeki kişilerin bedensel yeter-
sizliğe olan tepkilerinin bir sonucudur. Bedensel yetersizlikleri olan çocukların,
mutlaka uyumsal ve duygusal sorunları olması gerekmez. Bedensel yetersizlikten

B E D E N S E L  Y E T E R S İ Z L İ Ğ İ  O L A N L A R 155 



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

etkilenen çocuk duygusal bakımdan hassas ve uyum problemi yaşıyorsa, bu du-
rumlar bedensel yetersizliğin sonucu değildir. Bir takım sosyal ve kültürel etmenle-
rin sonucudur. Bedensel yetersizliği olan çocukların duygusal ve uyumsal sorunla-
rını bacakların ve kolların olmamasıyla açıklamak yeterli ve doğru değildir.

Bedensel yetersizliklerden etkilenen çocuklarda uyum sorunları nasıl ortaya 
çıkar?

Bedensel yetersizlikten etkilenen çocuklarda uyum sorunu şöyle gerçekleşir: 

a. Çocuk belli toplumsal davranışları gerçekleştirmede, örneğin,  merdivenler-
den  inme  ve çıkmada bacaklarından yararlanamadığının ya da bir başka çocuk
el ve kollarını yazı yazmada ve yemek yemede  kullanamadığının farkındadır. 

b.  İnsanlar onun bacaklarının olmadığını görürler. Bir yerden diğer bir yere
hareket etmede sınırlı olacaklarını düşünürler, bu nedenle onunla birlikte ol-
maktan kaçınırlar. Hatta ona acırlar. El ve kolların olmaması durumunda, her-
kes gibi ellerini kullanarak yazamadıkları, yemek yemedikleri için ona değer
vermezler. Onu uzaktan dikkatli bir biçimde izlerler.

c. Bedensel yetersizliğinin farkında olan çocuk, insanların kendisini yeterli ve
değerli görmediği görüşünü benimser,  o da kendini yeterli ve değerli görmez.

Yukarıdaki maddeler halinde  belirtilen durumlar birbirinden bağımsız oluşur.
Eğer insanların kendisi hakkındaki olumsuz ve itici görüşlerine katılmaz, kendini
yetersiz ve değersiz görmezse, duygusal sorunlar ve uyumsuzluklar oluşmaz. An-
cak kendisi de diğer insanların görüşüne katılır, kendisini yeterli ve değerli görmez-
se,  kendini toplumdan dışlamaya ve duygusal bakımdan duyarlı olmaya ve  uyum
sorunları yaşamaya başlayabilir.

Bedensel yetersizliklerin uyumsal ve duygusal sorunlara dönüşmesi nasıl önle-
nebilir?

Bedensel engellilerde uyumsal ve duygusal sorunlar, bedensel yetersizliklerinin
sonucu değildir. Daha çok bu sorunlar, (a) toplumda yaşayan diğer kişilerin onlarla
ilgili tutumlarına ve (b) toplumsal beklentileri gerçekleştirmek  için ne tür beceriler-
le donatılmış olmalarına bağlıdır. Uyum  ve duygusal sorunlara yol açan etmenlerin
bilinmesiyle, bedensel yetersizlikten etkilenen kişilerde uyum sorunları ve aşırıya
kaçan duygusal duyarlılıklar önlenebilir. 

Uyum ve duygusal sorunların önlenebilmesi, bu sorunlara yol açan etmenlerin
kontrol edilmesiyle olasıdır. Bu sorunlara yol açan etmenlerden  ilki  bedensel yeter-
sizlikten etkilenmemiş kişilerin bedensel engellilere tutumlarının olumlu olmama-
sıdır.  Yani, bedensel yetersizlikten etkilenmiş kişileri yetersizliklerinden dolayı de-
ğersiz ve yeterli görmeme ve onları  olduğu gibi kabul etmemedir. 
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Bedensel yetersizlikten etkilenen kişilerin kendilerini yeterli ve değerli görmemele-
rine yol açan ikinci etmen,  toplumun beklediği davranışları kazanmalarını engelle-
yen mimari engeller ve  eğitim fırsatlarının sınırlı olmasıyla ilgilidir. İkinci etmenin
etkisini ortadan kaldırmak rampa yapılarak merdiven gibi mimari engellerin kaldı-
rılmasını ve bu çocukların  okula gidebilmeleri için düzenlemelerin yapılmasını ge-
rektirir. Öğretim etkinliklerine etkin şekilde katılmalarını sağlamak için tekerlekli
sandalyenin gireceği genişlikte sıra ve kapılardan, tutabilecekleri kalınlıkta kalem-
ler kadar bazı düzenleme ve uyarlamaların yapılmasını gerektirir. Bedensel yeter-
sizlikten etkilenen kişilere yönelik tutumlar olumlu olduğunda ve toplumsal beceri-
leri kazanmalarına fırsat verecek düzenlemeler yapıldığında, bedensel engelli ço-
cuklar da diğer çocuklar gibi toplumsal becerilerle donatılmış olur ve kendilerini
daha yeterli görürler.

O halde, öğretmen bedensel  engelli çocukları diğer çocuklar gibi değerli görür, on-
ların bedensel özelliklerini dikkate alarak sınıfında ve araç gereçlerde değişiklik ya-
parsa, derslerin amaçlarının onlarda da gerçekleşmesinin gerekli koşullarını hazır-
lamış olur.

2. Tanım ve Sınıflandırma
Bedensel engelliler, ortopedik yetersizliklerden etkilenenleri ve süreğen hastalığı
olanları kapsamaktadır. Ortopedik  yetersizlik, sinir sisteminin zedelenmesi, has-
talıklar ve kazalar sonucunda kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirme-
mesidir. Süreğen hastalıklar ise, kişinin değişik etkinliklere katılımını sınırlandı-
ran tıbbi sorunların ve bakımlarının sürekli olması şeklinde tanımlanmaktadır.

Bedensel yetersizlikten etkilenmiş çocuklar, okula devamları ve öğrenmelerini
sağlayabilmek için özel eğitim hizmetleri, öğretim, araç ya da ortamlarında düzen-
lemeleri gerektirecek düzeyde sağlık sorunları ya da ortopedik yetersizlikleri olan
çocuklardır. Bu çocuklarda zihin engeli ve uyum problemi gibi ek yetersizlikler ola-
bilir. Bu nedenle bu çocukların eğitimleri disiplinlerarası yaklaşmayı gerektirir.

Türkiye'de bu çocuklar nasıl tanımlanmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılan Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde, ortope-
dik özürlüler ve süreğen hastalığı olanlar şöyle tanımlanmaktadır. 

Ortopedik Özürlüler: 
Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki özürlerinden dolayı
normal eğitim, öğretim çalışmalarından yeterince yararlanamayanlar. 

Süreğen Hastalığı Olanlar: 
Sürekli bakım ve tedaviyi gerektiren hastalıklar sebebiyle eğitim ve öğretim çalışmalarından
yeterince yararlanamayanlar.
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Ortopedik  yetersizlikleri kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi
belirlemektedir. Bazen bunlara ek olarak konuşma, işitme, görme ve zihinsel işlev-
lerde de yetersizlikler gözlenebilir. 

Ayakta durma, yürüme, koşma, zıplama, merdiven inme, çıkma  ve dengede dur-
ma, bir yerden bir yere gitme ve gelme  bacaklarla ilgili iskelet,  kas ve  eklemlerin iş-
ler ve yeterli olmasına  bağlıdır. Uzanma, tutma, bırakma, kendine çekme, kaldırma,
indirme, toplama, katlama, yazma ve buruşturma, düzeltme gibi eylemlerin yapıla-
bilmesi kol ve ellerle ilgili iskelet,  kas ve eklemlerin  işler ve yeterli olmasına bağlı-
dır. Kas, iskelet ve  eklemlerdeki yetersizlikler okuldaki öğrenmeleri doğrudan etki-
lememektedir ancak öğrencilerin hareket etme ve tepkide bulunma biçimlerini de-
ğiştirmektedir. Okulda ortopedik yetersizlikten etkilenenlerin öğrenmelerinin etki-
lenmemesi için okulun ve sınıfın donanımında ve araçlarında değişikliklere gidil-
mesi çoğu kez yeterli olmaktadır.

Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş ya da süreğen hastalığı olanlar nasıl sınıf-
landırılmaktadır?

Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş ve süreğen hastalığı olanlar değişik şekillerde
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar tıbbi ölçütlere göre gerçekleştirilir. Sınıf-
landırmalar yetersizliğe yol açan nedenlere, zedelenmenin oluştuğu yere ve derece-
sine göre yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar eğitim düzenlemeleri açısından yarar-
lı değildir. Eğitim düzenlemelerine ışık tutacak  şekilde ortopedik yetersizlikten et-
kilenmiş kişileri sınıflandırmak yararlı olabilirdi. Ancak, tüm ortopedik yetersizlik-
ten etkilenmiş ve süreğen hastalığı olanlar kapsamına giren çocukların yetersizlik-
leri ve eğitim gereksinimleri çok farklıdır. Ayrıca, zaman zaman tıbbi müdahalelerle
yetersizlik durumunda değişiklikler oluşabilmektedir. Bu durumda yetersizlikten
etkilenen kişiler için eğitim düzenlemeleri de değişebilmektedir. Tüm bunlar orto-
pedik yetersizlikten etkilenmiş kişilerin ve süreğen hastalığı olanların eğitim dü-
zenlemelerine ışık tutacak şekilde sınıflandırılmalarını güçleştirmektedir.

Zedelenmelerin oluştuğu yere göre ortopedik yetersizlikten etkilenmiş olanların sı-
nıflandırılması yaygın kabul görmektedir. Ortopedik yetersizliğin oluştuğu yere
göre bedensel yetersizliklerin sınıflandırılması şöyledir:

• Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan ortopedik yeter-
sizlikler ve süreğen hastalıklar

•  Kas ve iskelet sisteminin zedelenmesi sonucunda ortaya çıkan ortopedik ye-
tersizlikler ve diğer süreğen hastalıklar

Bu sınıflama farklı ortopedik yetersizlikleri ve süreğen hastalıkları tek tek isimlen-
dirme fırsatını vermektedir. Aşağıda her bir ortopedik yetersizlik ve süreğen hasta-
lık durumu tek tek tanımlanacak, sınıflandırılmasına, nedenlerine, yaygınlığına ve
eğitsel sorunlarına yer verilecektir.
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3. Merkezi Sinir Sisteminin Zedelenmesi Sonucu 
Ortaya Çıkan Ortopedik Yetersizlikler ve 
Süreğen Hastalıklar

Merkezi sinir sisteminin-beyin ve omuriliğin- zedelenmesi sonucunda oluşan orto-
pedik yetersizlikler yaygındır. Beynin zedelenmesiyle oluşan ortopedik yetersizlik-
ler kol ve bacaklarda inme  (felç) şeklinde ortaya çıkar.  Felç, kas sisteminin işlevini
yerine getirmesini engeller ve bunun sonucunda da yürüme ve kollarını eşgüdümlü
şekilde hareket ettirme sorunları görülür. Beynin zedelenmesi sonucunda oluşan
süreğen hastalıklar arasında konvülziyon bozuklukları da yer almaktadır. Bu du-
rum kısa süreyle kişinin bilincinin yitirmesine ve çevresinde olanların farkına var-
mamasına yol açar.

Beyin olağan şekilde işlevini yerine getiriyor olmasına rağmen omurilikte oluşan
zedelenmeler sonucunda da ortopedik yetersizlikler ortaya çıkabilir. Beyinden ge-
len komutlar omurilikte olan sinirler aracılığıyla el, kol ve bacaklara gönderilmekte-
dir. Omurilikte oluşan zedelenmeler komutların el, kol ve bacaklara gitmesini en-
geller. Bu da, el kol ve bacakların duyumsamayı yitirmesine, hareketlerinin sınırlan-
masına yol açar.

Merkezi sinir sistemi zedelendiğinde  görülen yetersizlikler  kasların işleyişini yitir-
mesi olan felç, kaslarda zayıflık ve kaslar arasında eşgüdümsüzlük şeklindedir.
Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucunda kasların işleyişlerinin bozulması-
na ek olarak zihinsel ve konuşma işlevlerinde de sorunlar gözlenir. Eğitim açısından
bakıldığında, eğitim programının içeriği ve öğretim süreçlerinde köklü uyarlama
ve değişikliklerin yapılmasını gerektirir. 

Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucunda ortaya çıkan bedensel yetersizlik-
lerin  ve süreğen hastalıkların en bilinenleri: Beyin İnmesi (Cerebral Palsi- kısaca Si
Pi), Bel Çatlağı İnmesi (Spina Bifida), Çocuk Felci (Polio), Çoklu Sklerosis ve Kon-
vülziyon Bozukluklarıdır. 

3.1. Beyin İnmesi -Cerebral Palsy- Si Pi

• Tanım

Doğum öncesi, sırası ve sonrasında beynin zedelenmesi sonucunda bedenin kasla-
rının işleyişi ve eşgüdümünde yetersizliklerin kas zayıflığının ve diğer hareket bo-
zukluklarının görüldüğü bir durumdur. Beyin inmesi bir hastalık değildir. Bulaşıcı
değildir. Beyindeki ilerlemeyen bir zedelenmedir. Kişinin el, kol ve bacak hareketle-
rinde görülen yetersizliklere ek olarak nöbetler ve konuşma problemleri de görüle-
bilir.

B E D E N S E L  Y E T E R S İ Z L İ Ğ İ  O L A N L A R 159 



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

• Sınıflandırma

Burada, beyin inmesinin, hareket etme yetersizliklerin derecesine ve hareket etme
yetersizliklerin oluştuğu yerlere göre yapılan sınıflandırmalarına yer verilecektir.

Hareket etme  yetersizliğinin derecesine göre beyin inmesi, spastik, athetoid, atak-
sia ve rijiditi şeklinde sınıflandırılır. Spastiklerin en yaygın görülen tür olması nede-
niyle zaman zaman cerebral palsy yerine spastik teriminin genel terim olarak kulla-
nıldığı görülür.

Beyin inmeli çocukların % 40-60 'ını spastikler oluşturur. Ayak atma, uzanma ve tut-
ma gibi istemli hareketler sırasında kasları kontrol edeme ve kaslar arasında eşgü-
dümü sağlayamama temel özellikleridir. Kol ve bacakları hareket ettirirken, kişinin
kendi isteği dışında kaslarda gerilme ve kasılmalar oluşarak hareket etmeyi güçleş-
tirir. Kaslarda istem dışı oluşan gerilme ve kasılmalar amaçlanan hareketlerin yapıl-
masını engeller ve /veya güç bir şekilde yapılmasına yol açar. Genellikle spastikler-
de bacaklar kalçadan itibaren kasılmıştır ve dizler içe dönüktür.

Athetoid. Beyin inmesinden etkilenenlerin  % 15-20'sini oluşturur. Özellikle par-
mak ve bileklerde istem dışı titrek hareketler oluşur. Kas kümelerinde ard arda
kontrol edilemeyen kasılmalar hareketlerin eşgüdümsüz olmasına neden olur. Di-
yafram ve boyun kaslarının etkilenmiş olduğu durumlarda yutkunmada güçlükler
oluşur ve  salyaları akabilir.

Ataksia. Küçük kas hareketlerinde yavaşlık ve özellikle de dik  ve dengede dur-
mada güçlük  ve hareket etmede  eşgüdümsüzlük görülür. Kayıkta ayakta durur gi-
bi eller açılarak yalpalayarak yürürler. Kolayca dengelerini yitirirler.

Rigitidi. Yaygınlığı düşük olan bir durumdur. Kaslar sürekli gergin olması ne-
deniyle baston gibi gerilmişlerdir. Eğilmekte ve uzanmakta güçlüklerle karşılaşır-
lar.

Beyin inmesi, hareket etme yetersizliğinin oluştuğu yere göre de sınıflandırılmakta-
dır. Bu sınıflandırmaya göre beyin inmesinin türleri monopleji, hemipleji, parapleji,
kuadrepleji ve dipleji olarak sıralanmaktadır. Bu sınıflama sadece beyin inmesin-
den etkilenenlerin sınıflaması için kullanılmak yerine  sinir sisteminin zedelenmesi
sonucunda oluşan inmeler için de kullanılmaktadır. 

Monopleji. İnmenin etkisiyle kol ya da bacaklardan sadece birinde kasılmanın
olduğu ya da sadece bir bacakta hissizliğin gözlendiği durumdur. 

Hemipleji. İnmenin etkisiyle bedenin bir yanındaki kol ve bacakta hissizlikten kas-
larda kasılma ve eşgüdümsüzlüğe kadar değişen yetersizliklerin gözlendiği bir du-
rumdur. Tüm beyin inmesinden etkilenenlerin % 35 - 40'ında bu durum gözlenir.
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Parapleji. Beyin inmesinin etkisiyle sadece bacaklarda kasılma ve hissizlik nede-
niyle hareket etme yetersizliğinin gözlendiği bir durumdur. Sıklığı % 10-20 dolayın-
dadır.

Tripleji. İnmenin etkisiyle iki bacakta ve bir kolda hareket ettirme güçlüklerinin
görüldüğü bir durumdur. 

Kuadrepleji. İnmenin etkisiyle iki bacağı  ve iki kolu hareket ettirmede güçlükle-
rin gözlendiği bir durumdur. Kaslardaki kasılma ve eşgüdümsüzlük  kol ve bacak-
larda birlikte gözlenir Yaygınlığı % 15-20 düzeyindedir.

Dipleji. İnmenin etkisiyle bacaklar ve kollarda  kasılma ve hareket eşgümsüzlüğü-
nün oluştuğu, ancak bacaklarda yetersizliğin daha şiddetli olduğu bir durumdur.
Yaygınlığı % 10-20 dolayındadır.

Çocuğun küçük ve büyük kaslarını hareket ettirmedeki  yeterlilik düzeyi, dinlen-
miş ve rahat olduğu durumda daha yüksekken, yorgun, gergin ve kaygılı olduğu
durumlarda düşüktür.

• Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Ek Yetersizlikler

Beyin inmesinden etkilenmiş olmanın getirdiği yetersizlikler sadece hareket yeter-
sizlikleriyle sınırlı değildir. Zihinsel süreçler ve duyuların işleyişi de etkilenebilir.
Beyin inmesinden etkilenen çocuklardan bir bölümünde işitme, görme yetersizlik-
lerinden, algısal güçlüklerinden, konuşma bozukluklarından ya da zihin yetersiz-
liklerden bir ya da bir kaçı gözlenebilir. Beyin inmesinden etkilenen çocuklardan bir
bölümü de normal ya da normalin üzerinde zeka kapasitesine sahip olabilir.   
Beyin inmesinden etkilenen çocukların eğitsel sorunları, yetersizlikleri gibi çeşitli-
lik gösterir. Ortopedik yetersizlikleri olan çocuklar için mimari engellerin kaldırıl-
ması ve özel araç gereçlerle donatma yeterli olur. Ancak, beyin inmesinden etkile-
nen çocukların hareket yetersizlikleri dışında görme,  işitme ve konuşma sorunları-
nın olması, alınacak eğitim önlemlerde mimari engellerin kaldırılmasına ek olarak
program ve öğretim süreçlerinde değişiklikleri gerektirebilir. Bu nedenle bu çocuk-
larla öğretmenin yanında, özel eğitim öğretmeni, konuşma sağaltımcısı ve fizyo te-
rapist gibi ek uzmanlara gereksinim vardır.

3.2. Bel Çatlağı İnmesi (Spina Bifida)

Hamilelik döneminde anne karnındaki bebeğin omurgası kemik dokusuyla yete-
rince kapanmaz. Omurga yeterince kemik dokusuyla kapanmamasından dolayı
omurilikteki sinirler dış etkilere açık durumdadır. 

Sinirlerin dış etkilerden etkilenmelerini önlemek için ameliyata yer verilir. Bu ame-
liyat sonucunda ayaklar, böbrekler ve tuvaletini kontrol eden sinirler zedelenebilir.
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Ayaklarda inme ve tuvaletini kontrol etmede yetersizlik gözlenebilir. 

Ayrıca, omurganın kapanmaması sonucunda omurilik sıvısının akışı engellenir.
Omurilik sıvısı beyinde birikir. Sulu kafalılık oluşur. Bu durum doğumdan hemen
sonra olabileceği gibi bir yıl sonrasında da oluşabilir. Omurilik sıvısının akışının
sağlanmasıyla beyin üzerindeki baskısı giderilir. Bel çatlağından etkilenen çocuk-
lardan önemli bir bölümü yaşamın ilk yıllarında ölmektedir. 

Bel çatlağından etkilenen çocukların ayakları hareket etme işlevini yitirebilir. An-
cak bu çocuklar koltuk değnekleri ve bacak korseleriyle dolaşabilirler. Mimari en-
gellerin kaldırılmasıyla, normal sınıfta diğer çocuklar gibi eğitimlerini sürdürebilir.
Tuvaletini kontrol edememe en önemli sorunlardan biridir. Ayrıca, enderde olsa zi-
hin yetersizliğinden etkilenen çocuklar da olabilir.

3.3. Çocuk Felci-Polio

Polio, sindirim yoluyla kana karışan virüslerin omurilikteki hareket hücrelerini yok
etmesi sonucunda bacakların hareket etme işlevini yitirmesidir. 1950'li yılların son-
larında, Salk Serumu mükemmelleştirilmeden önce, Polio-çocuk felci korkulan bu-
laşıcı bir hastalıktı. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla bu durumdan etkilenen çocukla-
rın sayısında azalmalar gözlenmiştir.  Çocuk felcinden etkilenen çocuklarda inme-
nin etkisi sadece bacaklarda olması nedeniyle, bu çocukların eğitimini sınırlayan tek
etmen mimari engellerdir. Mimari engeller ortadan kaldırıldığında, bu çocuklar di-
ğer çocuklarla birlikte, diğer çocuklar gibi öğrenirler.

3.4. Konvülziyon Bozuklukları

Konvülziyon, beyindeki elektrik enerjisinin anormal boşalmasının yol açtığı bilinç-
teki ani değişmeler ve hareketlerde denetimsizliğin gözlendiği bir durumdur. 

Nöbetler, konvülziyonun belirgin özelliğidir. Kişide tek bir nöbet oluşabileceği gibi
tekrarlanan nöbetler de ortaya çıkabilir. Tekrarlanan nöbetler olduğunda bu duru-
ma epilepsi -sara- denilmektedir. Epilepsi değişik şekillerde sınıflanabilmekle bir-
likte, nöbetlerin niteliğine bağlı olarak yapılan sınıflama yaygın kabul görmektedir.

Nöbetlerin Niteliğine Göre Sara-Epilepsi Türleri

Nöbetlerin niteliğine göre sara, büyük nöbet, küçük nöbet, psiko-devimsel ve jakso-
nian şeklinde sınıflanır.

• Büyük Nöbet: Büyük nöbet olduğunda kişi bilincini yitirir. Sesler çıkartır.
Yere düşer. Kısa bir süre için kol, bacak, gövde ve baş kaslarında kasılmalar olu-
şur. Genellikle, büyük nöbetin oluşmasından hemen önce,  kişi nöbetin oluşabi-
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leceğinin işareti acayip bir duygu olan ve "aura" adı verilen duruma girer. Bu
duyguyu, nöbetin oluşundan bir süre önce hissettiğinde, kişi yere uzanmak için
yeterli zamanı bulmuş olur. Nöbet sırasında acı hissettiği yüz ifadesinden görü-
lür. Nefes alırken ağzından salyalar akar. Altına kaçırır. Kasılma, ağzındaki sal-
yaları kontrol edememesi ikiyle beş dakika arasında sona erer. Bu dönemi çok
derin bir uyku ve onu da normal uyku dönemi izler. Kişi uyandığında ne oldu-
ğunu hatırlayamaz, şaşırır ve depresyona (çöküntüye) girer.

 Büyük nöbet geçiren kişilerde  nöbet süresi, sonrasındaki uyku ve dinlenme
süreleri ve nöbetin tekrarlanma sıklıkları farklılık gösterir. Nöbet oluştuğunda,
öğretmenin sakin olması, telaşlanmaması önemlidir. Daha sonra, çocuğun ba-
şına ve kendine zarar vermesini engellemek için radyatör gibi sivri ve keskin
uçların olduğu nesnelerden uzak bir yerde uzanması sağlanmalı ve ağzındaki
salyaların nefes borusunu tıkamaması için de başı yan çevirilmeli. Başına zarar
vermemesi için başın altına yumuşak bir şeylerin konulması yararlı olabilir.
Dişlerine zarar vermemesi için de katlanmış bir mendil dişlerinin arasına konu-
labilir. Nöbet sırasında ya da sonrasında sınıftaki çocuklara durum sakince an-
latılmalı, zararlı ve bulaşıcı bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmelidir.
Nöbet sonrasında da, çocuk isterse uyuyabileceği bir yer hazırlanmalıdır.

Büyük nöbet geçiren insanlarla karşılaşmışsınızdır. Nöbet anında, nöbet geçiren
kişiye ne gibi müdahaleler yapılıyor?

• Küçük Nöbet:  Çoğunlukla çocuklarda rastlanır. Küçük nöbet geçiren biri,
nöbeti bir iş yaparken geçirdiğinde, aniden işi bırakır. Boş boş bakar. Sonrada
hiçbir şey olmamışçasına kaldığı yerden devam eder. Küçük nöbette 5-30 sani-
yelik bir süre için bilinç yitirilir. Bu zaman aralığı süresince kişi yok gibidir. Nö-
betin ortaya çıkışı ve sona ermesi öylesine çabuk olur ki, olağan gözlemci duru-
mu fark etmeyebilir. Küçük nöbet büyük nöbete göre daha hafif düzeyde seyre-
der. Ama, daha sık oluşur. Bundan dolayı bu çocuklar zaman zaman uyumsuz
olarak etiketlenebilir. Nöbetler, çocuk büyüdükçe azalır.

• Psiko-Devimsel Nöbet: Nöbet süresi çok kısadır. Nöbeti geçiren kişi bilinci-
ni yitirmiyor gibidir.  Ancak, kendi kendine mırıldanır. Robot gibi çevresini far-
kında olmadan yürür. Bazan saldırgan davranışlarda bulunur. Ancak, daha
sonra yaptıklarını hatırlamaz.

Konvülziyon bozukluklarına herhangi bir türdeki beyin zedelenmesi yol açabi-
lir. Ancak, her beyin zedelenmesi de  nöbetlere yol açmaz. Konvülziyondan et-
kilenenler ve özellikle büyük nöbet geçirenlerde zihin yetersizliği ve ruhsal ba-
kımdan hasta olabilecekleri şeklindeki yargı yanlıştır.  Gerçek ise, büyük nöbet
geçirenler (epilepsisi olanlar), diğer kişiler kadar ruhsal hastalıklardan ve zihin
yetersizliğinden etkilenir.
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4. Kas ve İskelet Sistemlerinin Zedelenmesi Sonucu 
Ortaya Çıkan Ortopedik Yetersizlikler ve Diğer 
Süreğen Hastalıklar

Sinir sistemi zedelenmemiş olmasına rağmen, doğrudan kas ve kemik sistemleri
hastalık ve kazalar sonucunda zedelenebilir ve kol ve bacakları hareket ettirme ve
kullanmada yetersizlikler oluşabilir. Kas, iskelet ve eklemlerin doğrudan zedelen-
mesi sonucunda, ayakta durma, yürüme, kollarını ve ellerini kullanmada yetersiz-
likler doğuştan olabileceği gibi sonradan da olabilir. Bu kümede yer alan ortopedik
yetersizlikler ve süreğen hastalıklar arasında düz tabanlık, adale erimesi, artiraysis,
amputasyon, kalça çıkığı, romatizma, şeker, kalp bozuklukları ve lösemi yer almak-
tadır. Bunlardan kalça çıkığı ve amputasyon kısaca açıklanacaktır. 

4.1. Kalça Çıkığı

İskelet ve eklem bozukluklarına yol açan bir durumdur. Erken tanılandığında, dü-
zeltilmesi çok kolay olmaktadır. Özelikle bebekliğin ilk altı ayında tanılanırsa, dü-
zeltilmesi kolay olur. Daha sonraki dönemlerde tanılandığında, cerrahi müdahale
gerekmektedir. Düzeltilemeyen kalça çıkığı durumlarında çocuk aksayarak yürür.
Kalça çıkığı okuldaki öğrenmeler için sorun yaratmamaktadır. Diğer çocuklar gibi
derslerin ve okulun amaçlarını gerçekleştirmek için özel düzenlemelere gerek yok-
tur.

4.2. Amputasyon

Çocuğun parmağının, elinin, dirsek altından kolunun, omuzdan kolunun ya da kol-
larının, kalça altından bacağının, diz altından bacağının ya da bacaklarının olmama-
sı durumudur. Amputasyon durumları anne karnındaki çeşitli nedenlerden dolayı
çocuğun olağan gelişimini tamamlayamamasının sonucu olduğunda bu duruma
doğuştan ampute denilir. Kaza ve hastalıklar sonucu kol ve bacaklarda kesikler olu-
şursa, bunlara da edinilmiş ampute denilir. Kol ve bacaklarda meydana gelen kesik-
lerden bazıları plastik ve rekonstraktiv ameliyatla düzeltilebilir. Yapay kol ve ba-
caklarla kaybedilen uzvun işlevini kazandırma yoluna gidilebilir. Yapay kol ve ba-
cakların kullanımını kazandırma gibi ek sağaltıma gereksinimleri olabilir. Mimari
engellerin kaldırılması ve araç  gereçlerde çocuğun özelliğine göre düzenlemeler
yapma, çocuğun bağımsız şekilde akranlarıyla birlikte eğitim ve öğretimden yarar-
lanması için çoğu zaman yeterli olmaktadır.

4.3. Süreğen Hastalıklar

Kanser, tüberküloz, şeker ve romatizma gibi hastalıklar uygulanan tedavi hizmetle-
rinin bir sonucu olarak öğrencilerin okuldan uzak kalmalarına yol açar.  Bu gibi has-
talıklar öğrencilerin bazen okuldaki etkinliklere katılmasını güçleştirebilir. Roma-
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tizmanın özellikle yetişkinlerde, yaşlılarda görüldüğü bilinir. Ancak, romatizma
bebekler dahil her yaştaki kişilerde görülebilir. 

Türkiye’de, özellikle  yatak kapasitesi yüksek olan hastahanelerden bazılarında
hastahane bünyesinde sınıflar açılması yoluna gidilmiştir. Hastalıklardan etkilen-
miş ve uzun süre tıbbi tedaviden  yararlanmak zorunda kalan çocuklar tedavilerinin
dışında bu sınıflarda bulunur. Bu  sınıflarda geldikleri sınıflarda gördükleri dersle-
rin amaçlarının gerçekleşmesi için eğitim ve öğretim etkinlikleri düzenlenir.

Tıbbi ölçütler temel alınarak oluşturulan bedensel yetersizlikler kümesi kapsamına
romatizma gibi hastalıktan etkilenmiş çocuklar girdiği gibi, kolu inmeden etkilen-
miş, nöbet sırasında kas ve eklemlerini kontrol edemeyen ve kolları, bacakları ve ko-
nuşması inmeden etkilenmiş çocuklar girmektedir. Bedensel yetersizliklerden etki-
lenenler kümesinde yer alan her bir yetersizlik kümesi kendi içinde de farklılıklar
göstermektedir. Aynı yetersizlikten etkilenen çocuklarda görülen işleyiş yetersiz-
likleri bile farklılık gösterebilir. Doğuştan kazanılan bedensel yetersizliğin etkisi
sonradan kazanılan yetersizliklerin etkisinden çok daha ağır olur. Bacakları inme-
den etkilenenlerle, kolları inmeden etkilenenlerin eğitsel gereksinimleri ve  gereksi-
nimlerin karşılanması için yapılacak uyarlama ve düzenlemeler çok farklıdır. Be-
densel ya da ortopedik yetersizlik etiketi bu kümenin karmaşık eğitim sorunlarını
betimleme ve eğitsel önlemlerin alınması bakımından yeterli değildir.

Sınıfınızda ya da okulunuzda yukarıda açıklanan gruplara giren öğrencileriniz
var mı? Bunlar için ne gibi önlemler alınıyor?

5. Tanılama 
Bedensel yetersizlikten etkilenen çocukların tanılanması tıbbi ve psikometrik veri-
lere  göre olur.  Bedensel yetersizliğin tanısı hekim tarafından yapılır. 

Tıbbi ve psikometrik veriler daha çok zedelenmeye yol açan nedenler, zedelenme-
nin oluştuğu yer, zaman ve yetersizliğin türü, derecesi ve  nasıl seyredeceğine ilişkin
toplanır. Toplanan bu veriler,  yetersizliğin yarattığı sınırlılıkları azaltacak tıbbi re-
habilitasyona ışık tutar. Bu tanı sistemine göre yetersizlikten etkilenme derecesi ya-
ni kas, eklem ve iskeletin işleyişindeki sınırlılıklar belirlenir. Daha sonra da, çocu-
ğun uyumsal davranışları ve zeka düzeyi belirlenerek okula yerleştirmek için tanı
süreci tamamlanmış olur.

6. Eğitimleri
Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş ve süreğen hastalığı olan çocuklarda, zedelen-
me ve hastalıkların yol açtığı sınırlılıklara bakılacak olursa, sınırlılıkların daha çok
hareket etmeyle ilgili olduğu görülür. Bu çocuklar mimari engeller ortadan kaldırı-
larak normal okul ve sınıflara devam ederek öğrenimlerini sürdürebilirler.
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Program ve öğretim süreçlerindeki değişiklikler izleyen durumlarda gerekli olur.
Yetersizlikten etkilenme derecesi ağır ve sürekli olduğunda, bedensel, iletişimsel ve
akademik yeterlilikleri önemli ölçüde etkilendiğinde; okula devamsızlık nedeniyle
olağan öğrenim yaşantıları sağlanamadığında ve programın tamamlanması ek sü-
reyi gerektirdiğinde; çocukta bedensel yetersizliğe ek olarak zihin yetersizliği, du-
yumsal yetersizlikler ve öğrenme güçlükleri görüldüğünde özel eğitim hizmetleri-
ne yer vermek gerekebilir.

6.1. Program Uyarlamaları

Bedensel zedelenmeler ve hastalıklardan etkilenmiş öğrenciye sunulacak program,
çocuğun öğrenme ve akademik alanlarda güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkaracak
ayrıntılı değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yapılmalıdır.  573
Sayılı Kanun Hükmündeki Özel Eğitim Kararnamesine göre de, sunulacak öğretim
plan ve programları öğrencinin akademik  ve gelişim alanlarında değerlendirilme-
sini gerektirmektedir.

Geliştirilen programın uygulanması, öğrencinin özelliklerine ve yerleştirildiği eği-
tim ortamına  bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Normal sınıfa yerleştirilen öğren-
ciler için hiç ya da çok az program uyarlanmasına gereksinim vardır. Ortopedik ye-
tersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar diğer çocuklar gibi aynı programı aynı
öğretim stratejileriyle öğrenebilirler. Yine, bedensel yetersizliği olan öğrenciler di-
ğer öğrencilerle birlikte eğitilirken, sadece sunu yöntemlerinde uyarlama ve deği-
şiklikler yeterli olabilir.

Mevcut programı ve disiplin alanlarını izleyemeyen bedensel engelli çocuklar için
farklı programlar kadar bireyselleştirilmiş özel yöntemlerin uygulanması gerekebi-
lir. Bu çocuklar için akademik alanlarda amaçlar koymanın yanında bedensel, sos-
yal, konuşma ve dil gelişimi için hedefler ve öz bakım ve günlük yaşam becerileri,
bağımsız hareket, iş ve aile yaşamına ilişkin hedeflere gereksinim vardır. Hazırla-
nan programlar bedensel engelli çocukların topluma en yüksek düzeyde katılmala-
rını sağlamalarına ve diğer çocuklar gibi en yüksek düzeyde kendilerini geliştirme-
lerine imkan vermeyi amaçlamalıdır.

6.2. Öğretim Uyarlamaları 

Öğretim tekniklerindeki değişiklikler öğrencinin bedensel yetersizlikten etkilen-
mesinin yapısına, derecesine ve uygulanan programa göre değişiklik gösterir. Öğ-
retim uyarlamaları ve değişiklikler öğrencinin bağımsız şekilde çalışmasına ya da
uygun olduğunda diğerleriyle birlikte çalışmasına ve tüm okul etkinliklerine tam
zamanlı olarak katılmasına fırsat vermelidir.

Öğretim materyalleri ortopedik yetersizliklerin, hastalıkların ve öğrenme güçlükle-
rinin özelliğine göre uyarlanmalıdır. Kitabı tutabilmesi, sayfayı çevirebilmesi, yaza-
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bilmesi ve diğer öğretim materyallerini kullanabilmesi için öğretim materyallerin-
de uyarlamalara ve düzenlemelere gidilmelidir. Örneğin, kalemi tutamayan öğren-
cinin kalemi tutmasında, kalemi küçük bir toptan geçirme ya da kalemi lastikle sar-
ma yeterli olabilir. Bu şekilde kalemi eliyle tutabilir.  

Değişikliklerden bazıları doğrudan öğretimle ilgili değildir.  Ortamın uyarlanma-
sıyla ilgilidir. Okula ve sınıfa katılabilmeleri için rampa yapma, öğrencinin sınıfını
alt kata alma, kapıları genişletme ve tuvaletlerde uyarlamaya gitme gibi mimari en-
gellerin kaldırılmasını  gerektirir. Sınıfta yapılabilecek değişiklikler tahtanın aşağı-
ya alınması, sıra, masa ve sandalyelerin onların oturacağı şekilde uyarlanmasını ge-
rektirebilir.

Bedensel yetersizlikten ağır düzeyde etkilenmiş çocuğa sınıfta en fazla yararlı olabi-
lecek  eklemeler elektronik teknolojiyle ilgilidir. Bunlar bilgisayar, elektronik ileti-
şim tahtası, yazılı materyali seslendiricilerdir. Bu teknoloji öğrencinin yazılı ve söz-
lü dili öğrenmesine fırsat verir ve sınıftaki diğer akademik etkinliklere katılımını ko-
laylaştırır.

Özet
Beyin zedelenmesinin sonucunda, kol ve bacaklardaki kaslarda zayıflık, kasılma ve hareket-
lerde eşgüdümsüzlük görülür. Beyin inmesi, inmenin etkileme derecesine ve hareket yeter-
sizliklerinin ortaya çıktığı yerlere göre sınıflandırılır. Beyin inmesinden etkilenen çocukla-
rın eğitsel sorunları çok çeşitlidir.

Beyin hücrelerinin olağan elektrik akımı örüntüsünün beynin işlevlerini etkileyecek kadar
bozulması durumu konvülziyon bozukluklarını oluşturur. Tekrarlanan konvülziyon bozuk-
lukları epilepsi olarak bilinir. Nöbetlerin dışında epilepsiden etkilenmiş kişiler toplumsal iş-
levlerini normal şekilde sürdürürler.

Bel çatlağı felci, hamilelik döneminde omurganın kemikli kısmının yeterince kapanmaması
sonucunda sinirler zedelenir. Bacaklarda inme ve çişini kontrol edememe sorunu oluşur.
Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucunda ortaya çıkan diğer ortopedik yetersizlik ise
Polio-çocuk felcidir.

Ortopedik yetersizliklerden bazıları kas, iskelet ve eklemlerin doğrudan zedelenmesi sonucu-
dur. Bu tür ortopedik yetersizlikler yürüme, oturma, ayakta durma ve elleri kullanmada ye-
tersizliklere yol açar. Bu grupta kalça çıkığı, amputasyon ve düz tabanlık yer alır.

Tıbbi ölçütler temel alınarak oluşturulan bedensel yetersizlik sınıflaması kapsamına tek aya-
ğı inmeden etkilenmiş kişilerin yanısıra, nöbet sırasında geçici kas ve eklemlerini kontrol ede-
meyen ve kolları ve bacakları inmeden etkilenmiş ve ek olarak konuşma güçlüğü olan çocuklar
da girer. Bedensel yetersizlik etiketi bu kümenin karmaşık eğitim sorunlarını betimlemeden
uzaktır.
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Bedensel yetersizlikten etkilenen çocukların tümünün özel eğitim ortamlarında eğitilmesi
gerekmez. Normal okul binalarının donanımın yapılacak bazı değişikliklerle eğitim ve öğre-
nimlerini diğer öğrencilerle birlikte normal sınıfta sürdürebilirler. Bedensel yetersizlikten
ağır derecede etkilenmiş öğrencilerden bazıları eğitimlerini özel eğitim okullarında ve hasta-
nelerde açılmış sınıflarda özel yetişmiş öğretmen, uzman ve araç gereç yardımıyla yapmaları
gerekir.

Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ortopedik zedelenmeden etkilenmenin sonucudur?
I. Hassas olma II. Kendini yeterli hissetmeme
III. İçine kapanma IV. Ağzıyla yazma

A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) IV
E) II ve IV

2. Bedensel yetersizliklerden etkilenenlerde, aşağıdakilerden hangilerinin mey-
dana gelmesi durumunda uyum sorunu ortaya çıkar?
I. Bedensel yetersizlikten etkilenen kişi, yetersizliğinin farkında olursa
II. Kolları olmadığından yemeğini elleriyle yiyemeyeceğini farkederse
III. İnsanlar elleriyle yemek yiyemediği için onunla lokantaya gitmezlerse
IV. Elleriyle yemek yiyemediğinden insanlarla lokantaya gitmezse

A) I ve IV
B) I, II ve III
C) II
D) III
E) IV

3. Aşağıdakilerden hangisi hareket etme yetersizliğinin derecesine göre beyin
inmesinin türlerinden değildir?
A) Spastik
B) Ataksia
C) Monoplezi
D) Rigiditi
E) Athetoid
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4. Aşağıdakilerden hangisinde mimari engellerin kaldırılması, özel araç gereç-
lerle sınıfın donatılması ve öğretim süreçlerinde değişikliğe gidilmesi gerekir?
A) Konvülziyon Bozuklukları
B) Cerebral Palsy
C) Spina Bifida
D) Polio
E) Çoklu Sklerosis

5. Bir iş yaparken işi aniden bırakıp, boş boş bakan ve sonradan kaldığı yerden
devam eden kişi aşağıdaki nöbetlerden hangisini geçirmiş olabilir?
A) Büyük nöbet
B) Küçük nöbet
C) Devimsel nöbet
D) Psikodevimsel nöbet
E) Jaksonian nöbet
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1. Giriş
Üstün zekalı çocuğa sahip olmak ister misiniz?

Bebek beklemekte olan bir anne adayı olduğunuzu varsayın. Size, zeka düzeyi de-
haya yakın bir çocuğa sahip olmak için hamilelikte özel beslenme ve tedbirler öneril-
se, bu beslenme ve tedbirleri uygular mısınız? Ya da sınıfınıza çok üstün yetenekli
bir öğrencinin verileceğini öğrenseniz ne yaparsınız? 

Bunlara benzer soruların yanıtlarını araştıran araştırmacılar, toplumun bu çocukla-
ra karşı çok olumlu tutumlar içinde olmadıklarını, ana babaların zihin engelli çocu-
ğa sahip olmaya benzer tutumlar sergilediklerini, öğretmenlerin de benzer davra-
nışlar gösterdiklerini belirtmektedir. Yine araştırmalar tutumların uygun eğitimle
değiştirilebileceğini belirtmektedir. Buradan iki farklı sonuç çıkartmak olasıdır. Bi-
rincisi, kamuoyu, üstün zekalılarla ilgili yanlış kanı ve bilgiye sahiptir. İkincisi ise,
bu yanlış kanı ve tutumlar değiştirilebilir.

Eğitimle değiştirilmesi olası olan bu yanlış kanı ve tutumlar şöyle sıralanabilir.

• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda davranış ve ruhsal bozukluklar
gözlenir.

• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar erken gelişir ve erken sonlanırlar,
yani kısa ömürlüdürler.

• Üstün zekalılar aşırı hareketlidir.
• Üstün zekalılar sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olurlar.
• Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler uyumsuz olurlar.
• Üstün zekalılar tek başlarına oynamaktan hoşlanırlar.
• Üstün zekalılar her ortamda yetişirler.
• Kardeşlerin en küçüğünün üstün zekalı olma olasılığı yüksektir.
• Üstün zekalıları eğitirsek seçkin bir sınıf yaratırız.
• Üstün zekalı çocuklar toplumsal açıdan geridir.
• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar bencildir.
• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar diğer insanları aşağılamaktan hoş-

lanırlar.
• Üstün zekalılar sınıflarında inek olarak adlandırılan öğrencilerdir.

Yukarıda sıralanan görüşler çeşitli roman, kitap, tiyatro, film ve özellikle TV dizile-
rine esin kaynağı olmuş ve üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara ilişkin olum-
suz bir imge oluşmasına neden olmuştur. Bu olumsuz yargı kalıpları, üstün zekalı
ve üstün yetenekli çocukların kendilerini gizlemelerine, özelliklerini göstermeme-
lerine ve hatta bazı durumlarda, özellikle ergenlik çağlarında, yetenek ve zeka dü-
zeylerine uygun olmayan okul başarısı göstermelerine neden olmaktadır.
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Özel eğitimin en çok ihmal edilen ve önlemleri hep oluruna bırakılan alanı yukarıda
değinilen yargı kalıpları nedeniyle üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olmuş-
tur.

Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye daha güzele doğru götüren, biri-
kimleri, buluşları ve yaratıları ortaya koyanlar şüphesiz sıradan insanlar olmaması-
na karşın, bu düzeyi geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, bu
bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler, önemlerine ko-
şut olarak yeterince alınamamıştır.

Özel eğitim konusu olması gereken bütün ayrıcalıklı çocukların, böyle bir eğitime
niçin gereksinimleri olduğunu savunmak oldukça kolaydır. Ancak gerek alan için-
de gerekse alan dışında bir çok kişi, olağanüstü anlıksal yetenekleri bulunan çocuk-
ların niçin özel eğitim konusu olması gerektiğini kolaylıkla benimsememekte ve bu-
nun doğal sonucu olarak, özel eğitimin diğer dalları olan görme, işitme ve zihin en-
gelliler konusunda önemli adımlar atarak, bu grupların sürekli örgün eğitim içine
alınmasını sağlarken, yıllardır üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar kapsam dışı
tutulmaktadır.

Bu ünite ile bu çocukların neden özel eğitim kapsamı içinde ele alınmaları gerektiği,
özellikleri ve gereksinmeleri tarihi bir bakış içinde, Türkiye’deki uygulamalar da
dikkate alınarak tartışılmaya çalışılacaktır.

2. Özel Eğitim Gerekçeleri
Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle ço-
ğunluğun bulunduğu orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gerek-
sinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuk-
ların yeteneklerinin tümünü kullanmadan başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bu-
nun sonucu, öğrenci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel
düzeyine uygun olarak olabileceğin çok gerisine düşmektedir. Böylece çocuğun gi-
zilgücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabileceğini
gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Bu çocukların olağanüstü yeteneklerini, tanımlamakta ileride göreceğimiz gibi, ana
babalar ve öğretmenler zaman zaman yanılgıya düşebilmektedirler. Kimi zaman bu
farklılıklar, anormallık görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir.

Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişigüzel
seçilmiş yüz çocuk arasında bir tane rastlanırken, daha yukarı zihin düzeyi olan ör-
neğin, Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir.
Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması, hem ülke hem
de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır.
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Yukarıda sıralanan bu nedenlerden dolayı üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukla-
rın özel eğitim kapsamı içine alınarak, özel programlar ve özel yetişmiş personel ta-
rafından eğitilmesi gerekmektedir.

3. Konuya İlişkin Kavramlar
Bütün anababaların çocukları (daha anne karnında iken), onlara göre üstün zekalı-
dır. Bunun nedeni, çocuğun aile için taşıdığı anlam ve öneme dayanmaktadır. Ço-
cuk, nesli devam ettiren, ana babanın sağlıklı olduğunu kanıtlayan, ana babanın
gerçekleştiremedikleri kendi özlemlerini giderebilecek olan bir üründür. Yine ço-
cuk, eşlerin birbirine, ailelerine ve topluma verdikleri bir armağan olarak kabul edi-
lebilir. Bu nedenle kişiler hem iyi armağan almak hem de iyi armağan vermek iste-
diklerinden, doğal olarak her çocuk, doğumsal bir zedelenmesi ve buna bağlı bir ye-
tersizliği olmadan dünyaya gelmişse, ana babalarınca üstün zekalı olarak benimse-
nebilir.

Yelpazeyi bu kadar geniş ele almamıza karşın, özel eğitim içinde en çok göz ardı edi-
len alanın bu çocuklar olduğunu yinelemek konunun önemi açısından gerekmekte-
dir. Bunda daha önce tartışılmış olan yanlış kanı ve inanışların etkiliği kadar, kap-
sam içindeki çocukları tanımlayan kavramların açıklanmasında ve ölçülmesinde
ortak uygulamalara hala ulaşılamamış olması da yatmaktadır.

Nitelikli olan kişileri belirlemek için eskiden beri çeşitli terimler kullanılmıştır. Zeki,
kafalı, akıllı, dahi, deha, beyinli, beyingücü, üstün zekalı, seçkin, üstün yetenekli-
üstün başarılı gibi. Bu terimlerin bir bölümü bireyin sahip olduğu doğal yetenekleri
belirlerken (zeki ve üstün yetenekli terimleri gibi),  diğer bölümü de doğal yetenek
aracılığı ile elde edilen ürünü belirtmektedir (deha, üstün başarılı, seçkin gibi). Han-
gi gruplama dikkate alınırsa alınsın, olağanüstü niteliklerin belirlenmesinde, sahip
olunan bu özelliğin kendisi değil bireydeki yansımaları ölçülebilmektedir. Başka
bir deyişle eğer kişinin boy, kilo gibi özelliklerini ölçmek istersek, bu özelliklerin öl-
çümünde kullanılan araçların, metre ve kilogram karşılıkları, bu birimlerin kullanıl-
dığı hangi topluma, hangi sosyo-ekonomik düzeye ya da ülkeye gidilirse gidilsin
aynı ve değişmez sonuçlar verirken, zeka ve yetenek gibi özelliklerin ölçümü, ölçü
araçlarının standart olmaması nedeniyle toplumdan topluma, sosyo-ekonomik dü-
zeye, kültür ve ülkelere göre değişkenlikler göstermektedir.

Zeka ve Yetenek kavramlarının ölçülmesinde tüm alan uzmanlarının hemfikir ol-
duğu normların bulunamaması, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların gözardı
edilmesinde önemli etkenlerden birisi olmuştur. Bu etkenin olası etkilerini azalt-
mak, toplumlar arasındaki farklılıkları en aza indirmek için son yıllarda söz konusu
kavramların açıklanmasında ve ölçümlenmesinde esnek, alan uzmanlarınca kabul
edilebilir yaklaşımların tartışmalara açıldığı gözlenmeye başlamıştır.
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4. Zeka, Tanılama Yöntemleri

4.1. Zeka

Geçmişte ve günümüzde farklı yaklaşımlar içerisinde zekanın bir çok tanımı yapıl-
mıştır. Bu yaklaşımlar genellikle işlemsel  ve kuramsal olmak üzere iki temel başlık
altında toplanmaktadır. 

İşlemsel Yaklaşımda zeka, ilişkili olduğu varsayılan özellik ya da davranışlar belir-
tilerek, dolaylı olarak açıklamaya çalışılmaktadır. Buna göre, "zeka öğrenme yete-
neğidir", "zeka genel problem çözme yeteneğidir" şeklinde yapılan tanımlar bu ka-
tegoriye girmektedir.

Kuramsal yaklaşımda zeka, farklı kuramlar çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu ku-
ramlar içerisinde en yaygın kabul görenleri Gelişim ve Psikometrik kuramlardır.

Gelişim kuramları denilince hemen akla gelen Piaget ve onun geliştirdiği Bilişsel
Gelişim Kuramıdır. Buna göre zeka "bireyin çevreye uyum ve eşgüdüm sağlaması-
nın bir yönüdür".

Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için Eğitim Bilimlerinde Yenilikler kitabınızın
7. ünitesine bakınız. 

Psikometrik Kuramlar, zekada bireysel farklılıklar olduğu ve bunların zeka testle-
riyle ölçülebileceği varsayımı üzerine kurulmuştur.

Zekadaki bireysel farklılıkları bilimsel olarak ele alan ilk bilim adamı Galton'dur.
Psikometrik kuramlarda İşlemsel kuramlarda olduğu gibi temel düşünce aynı da
olsa farklı görüşleri yansıtan çeşitli kuramlar yer almaktadır. Farklı görüşler genel-
likle zekayı oluşturan genel ve özel etmenlere ya da yeteneklere ilişkin olmaktadır.
Bu görüşlerin bir ucunda bulunan Spearman'a göre, her türlü zihinsel etkinlikte te-
melde genel bir zihinsel etmen (g etmeni), belirli bazı etkinliklerde ise özel etmenler
(s etmeni) rol oynamaktadır. Diğer uçta bulunan Guilford'a göre ise zeka birbirin-
den bağımsız 120 kadar etmenden oluşmaktadır.

Günümüzde genellikle zekanın birbiriyle ilişkili ya da ilişkisiz pek çok etmen ya da
yetenekten oluştuğu kabul edilmektedir. Buna göre, zekanın belirli bazı etmenler
dikkate alınarak değerlendirilmesi ve edinilen sonucun Zeka Bölümü (ZB) puanı ile
ifade edilmesi, yanlış bir uygulamadır. Gerçek bir değerlendirme bu etmenlerin tek
tek ele alınmasıyla mümkün olabilir. Bu konuda en kapsamlı çalışma Çoklu Zeka Ku-
ramını geliştiren Gardner tarafından yapılmıştır.

Gardner, zekayı "bir ya da birden fazla kültür için değerli olan bir ürünü ortaya koyma ya
da problem çözme yeteneği" olarak tanımlamıştır. Gardner'a göre bireyin yedi tür ze-
kası vardır. Bunlar: 
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• Sözel Zeka: Dil becerileri. Kelimeleri kullanma ve yorumlama yeteneği, ya-
zılı ve sözlü anlatım, öykü, şiir yazma ve diğer edebiyat becerileri sözel zekaya
bağlı yeteneklerdir.

• Mantıksal Zeka: Zeka testlerinin ölçmekte olduğu yetenek alanı olarak be-
nimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel düşünme diye adlandırılan ye-
tenekleri içerir. Matematik ve fen alanını kapsar. Mantıksal zeka toplumda ol-
dukça fazla değer verilen bir yetenek alanıdır. Bu çeşit zekaya sahip olan öğren-
ciler okullara giriş sınavlarında üstün başarı gösterirler. 

• Müziksel Zeka: Dil de olduğu gibi müzik de bireyin kendini ifade araçların-
dan biridir ve Gardner müziğin kendisine has bir zekası olduğunu savunur. Bu
zekası üstün olan kişiler, bir şarkının ritmini kolayca yakalayabilirler. 

• Uzamsal Zeka: Uzamsal dünyanın zihinsel modellerini biçimlendirme yete-
neğidir. Bunu yaparken birey, modeli yönetir ve yönlendirir. Üç boyutlu dü-
şünme bu zekanın en belirgin özelliğidir. Denizci, mühendis, cerrah, heykeltraş
ve ressam olmak için bu tür zekaya sahip olmak gerekmektedir.

• Bedensel Zeka: Bedeni son derece duyarlı ve etkili biçimde kullanma yete-
neğidir. Yüksek bedensel zekaya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor ve dans da
başarılıdırlar. Zihin ve beden bağlantısını iyi biçimde kurarlar.

• Başkalarını Anlama: Bu diğer kişilerin nasıl çalıştıklarını, onları nelerin gü-
dülediğini, onlarla birlikte nasıl çalışacağını anlama yeteneğidir. Satış eleman-
larının, politikacıların, öğretmenlerin ve din görevlerinin bu tür zekaları vardır
ya da sahip olmaları gerekir.

• Benlik Bilgisi: Kişinin kendi kendisini, duygularını anlamasını sağlayan iç-
görü, birey bu içgörünün rehberliği ile kendi davranışlarını yönlendirir ve bi-
çimlendirir. Birey ayrıca bu bilgiyi kullanarak sahip olduğu diğer zekalarına ait
bilgilere de sahip olur.

Gardner’a göre bireyler öyle ya da böyle bu zekaların tümüne değişik düzeylerde
sahiptir. Kimisinde çok gelişmişken kimisinde de gelişimleri ortalama çevresinde
kalmış olabilir. Zeka tanımlaması yapmaya çalışanların büyük bir bölümü Gard-
ner’a göre, zekaya çok sınırlı bakmakta ve sadece onun yukarıda açıklanan zekala-
rından Sözel Zeka ile Mantıksal Zekayı tanımlamaktadırlar. 

Zekanın açıklanmasına ilişkin bu genel bilgilenmeden sonra ve Gardner’ın ku-
ramını temel alarak konu kapsamındaki çocukları nasıl tanımlayabiliriz?

• Leyla, standartlaştırılmış zeka testinde 145 ZB elde etmiş, ama okuldaki aka-
demik ortalaması 80.
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• Sinan, resim-iş dersinde çok güzel heykeller yapmakta ancak akademik ağır-
lıklı derslerden kılpayı sınıfını geçmekte.

• Pınar, müzik dersinde çok iyi, tüm üflemeli çalgıları çalabilmekte, saksafon-
da çok iyi ve akademik derslerinin ortalaması 90.

• Tarık, matemaktikte sanki bir sihirbaz, çözemediği problem yok, ancak ingi-
lizce ve sosyal bilgilerde yardıma gereksinimi var.

• Rüya, sınıftaki tüm çocukların akıl hocası, her konuda arkadaşlarına rehber-
lik ve önderlik yapan bir lider.

Bu çocukların hangisi üstün zekalı, üstün yetenekli ya da yaratıcıdır diye belirleme-
ye çalışıldığında, kolaylıkla ayırım yapmak olası değildir. Eğer, tanımlamayı, zeka
testleri sonucuna göre yaparsak sadece Leyla üstün zekalıdır. Pınar, Tarık üstün ye-
teneklidir. Sinan ise yaratıcıdır. Ancak yukarıda açıklanmaya çalışılan Çoklu Zeka
Kuramı esas alındığında, bu çocuklardan birini diğerine yeğlemek ya da eğitime
belli birini almak olası değildir. Tek bir belirleyici özelliğe bakarak ya da ölçerek ço-
cuğun sahip olduğu tüm özelliklerini tanımlamamız söz konusu değildir. Bir çocuk
bu yedi alanın bir ya da bir kaçında akranlarına göre daha yeterli olabileceği gibi,
belli bir gizilgüce de sahip olabilir. Bunun doğal sonucu olarak aşağıdaki tanımlar
bu bölümde özellikleri ve eğitimleri tartışılacak çocukların tanılanmasında esas alı-
nacaktır.

4.2. Sınıflama

Günümüzde üstün zekalı çocukların bir çok tanımı yapılmıştır. Bunlar içerisinde en
yaygın kabul gören tanıma göre "Zihinsel yeteneklerinin ya da zekalarının birden çoğun-
da akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizilgüce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü
olan ve başladığı işi tamamlama, üstesinden gelmede yüksek görev anlayışı bulunanlara üs-
tün zekalı çocuk" denilmektedir. Bu çocuklar kendi akran gruplarından rastgele seçil-
miş bir kümenin %98’inden üstün olan çocuklardır.

Üstün yetenekli çocuk, bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zeka özelliğinde
akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizilgüce sahip olan ve diğer
alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuktur.

Görüldüğü gibi, artık üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların tanımlamalarında
kesin bir sınırlamayı getiren ZB kullanılarak sınıflandırma yapılmamaktadır. An-
cak, Türkiye’de yapılan sınıflandırmada rehberlik ve araştırma merkezlerince yapı-
lan ölçümler sonucu verilen ZB ne bakılmaktadır. Bu yaklaşımın değişmesi gerekir.
Çünkü etiketlenme tehlikesi, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar için de sözko-
nusudur. Konulan etiket, çocuğa karşı ailenin ve toplumun tutumlarında değişikli-
ğe neden olabilmektedir. Bu değişiklikler bir çok durumda çocuğun gelişimini
olumsuz yönde etkilemekte, aile içi ilişkileri bozmaktadır.
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4.3. Tanılama Yöntemleri

Üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların tanılanmasında büyük ölçüde yukarıda
tartışılması yapılan zeka ölçekleri uygulana gelmiştir. Ancak, gerek ölçeklerin ger-
çek zeka düzeyini değil ürünü ölçtüğünü  belirlenmesi, gerekse bu ölçeklerin belirli
bir kültür düzeyini dikkate alarak hazırlanmış olmasının verdiği sınırlılıklar, özel-
likle alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların ölçülen özelliklerde alt değerler al-
masını doğurduğu için yoğun eleştirilere uğramıştır. Bunların yanında zeka ölçek-
leri ile belirlenen ZB gibi tek bir puanı tutturanların belli bir kümeye alınması sözko-
nusu iken, bu puandan bir ya da iki puan aşağıda olanın kümeye giremediği ve
gruplama dışı kalan bu çocukların, gruba girenlerden daha alt yeterlikte değerlen-
dirilmesi de eleştiri odaklarından bir diğeri olmuştur. Bütün bu olumsuzlukları gi-
derebilmek için çocukların performans ve gizilgüçlerini belirlemede zeka ölçekleri
dışında başka ölçümlemelerin de kullanılmasına başlanmıştır.

Üstün zekalı çocukların tanılanması yapılırken, eğer çocuğun sahip olduğu zeka
veya yetenek düzeyi akranlarından çok çok üstünse, örneğin 2.5 yaşında okumaya
başladıysa ya da 4 yaşında okuyup yazan ve aritmetik işlemleri yapan bir çocuk ise
bu çocuğun üstün zekalı olup olmadığını belirlemeye hiç gerek yoktur. Çocuk kendi
düzeyini apaçık göstermektedir. Ancak akranlarından olan farklılığı bu kadar belir-
gin olmayan, yani ortalamanın biraz üstünde yetenek gösteren çocuklar için du-
rumlarını belirleme amacıyla ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Üstün zekalıların tanılanmasında kullanılan yöntemlerin büyük bir bölümü bu
alanda öncü çalışmalar yapan Terman’ın 30 yıl süren dikey genetik yöntemle boyla-
masına yaptığı araştırmayla elde ettiği veriler ve yöntemlerle belirlenmiştir. Ter-
man 1924 yılında ABD California Eyaletinde 3-8 sınıflara devam eden, 8-11 yaşlar
arasında bulunan 250 000 çocuğu tarayarak tespit ettiği 1 458 üstün zekalı çocuğu
(Stanfort-Binet Testine göre ZB 140 ve üzerinde olan) otuz yıl süreyle takip ederek
yapmış olduğu araştırmayla, çağdaşlarına ve kendisinden sonra bu konuyla ilgile-
nenlere önemli ipuçları vermiştir.

Bu araştırmada tanılama amacıyla kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin sakınca-
lı ve yararlı yanları ile üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları belirlemedeki isabet
oranlarını şöylece özetleyebiliriz.

• Aday Gösterme: Okullara gönderilecek bir form ile yönetici, rehber öğret-
men, sınıf öğretmeninden, daha sonra özelliklerini açıklayacağımız özelliklere
uyan öğrencileri aday göstermeleri ya da ana babalardan çocukları içinde en
uygun olanlarını belirlemeleri istenir. Bu konuda anababaların çocuklarının ye-
teneğini belirlemede isabet oranının %40 düzeyinde olduğunu Terman'ın araş-
tırması göstermektedir. Yani anababalar bu konuda pek isabetli karar alama-
maktadırlar. Bu nedenle anababalardan sağlanacak ön bilgilerin mutlaka başka
verilerle desteklenmesi gerekmektedir.
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• Öğretmen Gözlem ve Kanaati: Her çeşit çocuğun devam ettiği, resmi devlet
okullarında öğretmenlik yapanların bu konudaki isabet oranı %60 dolayların-
dadır. Seçerek öğrenci alan okulların öğretmenleri yetenekli çocukları belirle-
mede çok başarılı olamamaktadırlar. Öğretmenlerden, sınıfının yaşça en küçük
ancak başarısı ortalama düzeyinde olan çocuklarla, sınıflarının en zeki ve yete-
nekli öğrencilerini ve akademik alanlarda üstün başarı gösterenleri belirleme-
leri istenerek saptama yapılabilir. Bu çocuklardan en fazla üstün zekalı ve yete-
nekli olanların daha çok yaşça sınıfının küçüğü olan, buna rağmen ortalama ba-
şarı gösterenler olduğunu araştırmalar desteklemektedir. Öğretmen gözlem ve
kanaatleri tek başına tanı aracı olarak kullanılmamalıdır.

• Arkadaş Gözlem ve Kanaati: Bazı durumlarda öğrenciler birbirlerini daha
iyi tanımaktadırlar. Bu bakımdan güvenirliği çok fazla olmasa da, dikkatli dü-
zenlenmiş sorgulama teknikleri ile özellikle liderlik, psikomotor alanlarda ye-
tenekli olan çocukları belirlemek ve profillerini çıkartmak için arkadaş kanaat-
lerine başvurulabilir.

• Aile Geçmişi: Üstün zekalılar konusunda yapılan araştırmalar, gizilgüç ola-
rak tüm sosyo-ekonomik katmanların eşit şansa sahip olduklarını ancak, uy-
gun çevre koşullarının ve olanakların çocuğa sağlanması açısından üst sosyo-e-
konomik düzeye sahip ailelerin şansının daha fazla olduğunu göstermektedir.
Ancak burada değinilen üst sosyo ekonomik düzeyi belirlemede ana babanın
eğitim düzeyinin yükseköğrenim olma koşulu dikkate alınmalıdır. Bunun ne-
deni hem kalıtım hem de çevresel etmenlerin ancak böylesi bir ortamda çocu-
ğun yeteneklerini ortaya koymada etkili olmasıdır.

• Çocuğun Gelişim Profilleri: Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların ge-
rek taranmasında gerekse tanılanmasında en sağlıklı olanı ve tüm çağ nüfusu-
nu kapsayarak uygulandığında tüm sosyo ekonomik katmanlardaki üstün ze-
kalı çocukların kesin saptamalarının yapılma olasılığı yüksek olanı, çocuğun bi-
lişsel, duyuşsal, devinimsel, duygusal gelişim alanlarındaki performansını
gösteren profillerin çıkartılmasıdır. Bu gelişim alanlarının bazılarına ilişkin
standartlaştırılmış ölçekler kullanılırken (bilişsel, toplumsal alanlarda olduğu
gibi) bazı alanlar için ölçüt bağımlı ölçeklerle betimsel ölçümlemelerin yapıl-
ması söz konusudur (Aritmetik, dil, görsel, devinimsel alanlarda olduğu gibi).

Türkiye’de standartlaştırılmış ölçekler, rehberlik ve araştırma merkezlerinde
uygulanmaktadır. Diğerlerini, yani ölçüt bağımlı ölçekleri, bireyselleştirilmiş
eğitim programları geliştirmeyi bilen ve bu alan için yetiştirilmiş öğretmenler
uygulayabilir.

• Grup Zeka Testleri: Özellikle grup testleri, bu alanda yetişmiş olan öğret-
menlerin gözlemleri ile dengelendiği takdirde tarama amacıyla kullanılabilir.
Ancak bu araçlarla güdüsel ve duygusal sorunları olan üstün zekalıların göz-
den kaçırılma olasılıkları bulunmaktadır.
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• Başarı Testleri: Grup testleriyle aynı sınırlılıkları olmakla beraber, çocuğun
değişik akademik alanlardaki becerilerini belirleme açısından önemli ipuçları
verebilir. Çeşitli öğrenme yetersizliği gösteren üstün zekalı çocuklarla, yaratıcı
çocukların belirlenmesinde işe yaramaz.

• Bireysel Zeka Testleri: Klasik ve geleneksel anlamda üstün zekalı çocuğun
yetenekleri ve gizilgücü hakkında daha kesin tanılamalar yapmayı olası kılan
ölçeklerdir. Ancak çocuğun sınıf ortamında nasıl bir performans gösterdiği ya
da nasıl bir başarı gösterebileceğini kestirmede kullanılamaz. Pahalı ve uygula-
ması uzman ve zaman gerektiren ölçeklerdir. Kültürel sınırlılık ve yanlılıkları
bulunmaktadır.

Ülkelerin büyük bir bölümünde ZB üstün zekalılığı belirlemede temel ölçüt olarak
ele alınmaktadır. Genellikle ZB'nün üstün zekalılığı belirlemedeki kesme noktası
ortalamanın +2 standart sapma üstü olarak kabul edilmektedir. Bu, üstün zekalılar
grubuna giren çocukların kendi akran gruplarının %98'inden daha üst puan aldığı
biçiminde yorumlanabilir.

Üstün zeka ve üstün yetenekli öğrencilerde gözlenen daha başka zihinsel özellikler
de bulunmaktadır. Bunlar arasında sorgulama ve sorun çözmeyle ilgili olan yüksek
derecede mantıksal düşünme, erken dil gelişimi sayılabilir. Ancak, akademik alan-
larda göstermiş oldukları yetenek en bariz bir gösterge olarak ele alınabilir. Bu çeşit
özellikler, öncelikle sınıf öğretmenleri tarafından farkına varılan özelliklerdir. Bu-
nun böyle olması da doğaldır.

Üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların eğitiminde gerekli önlem ve uygulamaları
yapan ülkelerde günümüzde en güvenilir tanılama yöntemi olarak çocuğun bütün
yön ve özelliklerinin tanımlanmasına olanak tanıyan yaratıcı öğrenme ortamlarının
düzenlenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu ortamlarda hem çocuğun kendi yetenekle-
rini keşfetmesine olanak tanınırken, aynı zamanda çocuğa sahip olduğu tüm gizil-
güçlerini en üst düzeye çıkartacak deneyimler sağlamaktadır.

5. Dünya'da ve Türkiye'de Konunun Tarihçesi
Üstün zekalılar, üstün yetenekliler ve yaratıcı çocuklarla ilgili kaynaklara bakıldı-
ğında 1957 yılı önemli bir tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihte Sovyetler
Birliği uzaya ilk uzay aracını, Sputnik'i fırlatmıştır. Bu tarihten sonra  üstün zekalıla-
rın, üstün yeteneklilerin ve yaratıcı çocukların eğitiminde batıda çığır açılmıştır. Ba-
tı ülkeleri, Sovyetler Birliğinin kendilerini uzay yarışmasında geçme nedenini araş-
tırırken karşılarına üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimine Sovyetlerin
verdiği önem çıkmıştır. Bu tarihten sonra da üstün zekalıların eğitiminde gerek ku-
rumsal, gerek eğitim programları gerekse tanılama boyutlarında hızlı uygulamala-
ra başlamışlardır.
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Bu atılım kendisini doğal olarak Türkiye’de de göstermiş ve 1964 yılında Ankara
Fen Lisesi fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocukları, ülkenin gereksinme
duyduğu bilim adamı ve araştırıcı olarak yetiştirmek üzere kurulmuştur. Daha son-
ra 1973 yılına kadar sürecek olan bir dönem içinde üst özel sınıf, türdeş yetenek kü-
meleri, türdeş yetenek sınıfları uygulamaları ile bir atılımın başladığını görmekte-
yiz. Eğitim konusunda başlanılan bu girişimler çeşitli nedenlerle sonlanmıştır. An-
cak, 1957'den önceki gelişmelere baktığımızda Türkiye’nin bu konuda tarihsel açı-
dan tüm Dünya'ya önderlik yaptığını görmekteyiz. Enderun okul sistemi, altıyüz
yıllık Osmanlı İmparatorluğu döneminde, devşirme yoluyla seçerek aldığı ve yete-
neklere yönelik programlarla ortalama on-onbeş yıllık eğitimden sonra devletin ge-
reksinme duyduğu üst düzey yönetici, asker ve sanatçıları yetiştirmesi ile üstün ze-
kalıların eğitiminde öncülüğünü kanıtlamıştır. Enderun okuluna öğrenci almada
kaynağın bozulmasının imparatorluğu zayıflattığını kaynaklar belirtmektedir.

Bu arada, devletin himayesinde üstün özel yetenekli çocukların yetiştirilmesi için
1948 yılında çıkarılan İdil Biret Suna Kan Yasası’nı belirtmek gerekir. 1957 yılında,
söz konusu Yasa, kapsamı genişletilerek 6660 Sayılı Müzik ve Plastik Sanatlarda
Olağanüstü Yetenek gösteren Çocuklar Hakkında Kanun yürürlüğe konmuştur. Bu
Kanun halen yürürlüktedir. Ancak 1978 den sonra, Kanun kapsamına hiç kimsenin
alınmadığı gözlemlenmektedir. 1948 den 1978 e kadar ki sürede hemen hemen hep-
si Dünya çapında ünlü olan 20 'ye yakın sanatçı devlet himayesinde yetiştirilmiştir.
Halen, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ankara’da bir okulda Bilim
Sanat Merkezi olarak örgütlenmiş bir uygulama ile ortaöğretim düzeyinde açılmış
olan anadolu güzel sanatlar liseleri dışında resmi bir kurum bulunmamaktadır. An-
cak özel vakıfların üstün zekalı çocukların eğitimi için kurmuş olduğu birisi ilköğre-
tim diğer ikisi de ortaöğretim kurumu olan üç okul bulunmaktadır. Bunların yanın-
da seçerek öğrenci alan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarını da bu çocuklara yö-
nelik kurumlar olarak kabul edersek, sınırlı sayıda kurum olduğunu, batı ülkelerin-
de olduğu gibi örgün eğitim içinde ilköğretimden başlayarak bu çocuklara yönelik
önlemlerin alınmadığını söylemek olasıdır. 

Yukarıda 1964 yılında kurulduğu belirtilen Ankara Fen Lisesi ve daha sonra açılan
diğer Fen Liseleri, gerek kadroları gerek öğrenci seçim sisteminin değişmesi ve ge-
rekse donanımlarındaki eksikliklerden dolayı kuruluşlarındaki bilim adamı ve
araştırmacı yetiştirme özellikleri yok olduğundan, üstün zekalı çocuklara eğitim ve-
ren kurumlar olma özellikleri tartışılabilir konuma gelmiştir. Bunun yanında, çağ
nüfusunun ancak % 10’una eğitim olanağı sağlayan, iki aşamalı sınavla öğrencileri
seçerek alan yükseköğrenim kurumlarını da dolaylı olarak üstün yeteneklilere yö-
nelik eğitsel önlemlerden sayabiliriz. Bunlara ek olarak, TUBİTAK, TUBA vb. kuru-
luşların vermiş olduğu bursları da kapsam içine almak olasıdır.

Batıdaki duruma bakarsak 1957 ‘den sonra hızla bu konuda gerekli adımların atıldı-
ğını, gerek ayrı eğitim, gerek birlikte eğitim şeklinde tüm uygulamaların yaygınlaş-
tığını ve bütün üstün zekalı çocukları kapsayacak yapıya ulaştığını görmekteyiz.
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6. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların 
Özellikleri

Üstün zekalılar konusunda yapılmış oldukca fazla araştırma bulunmaktadır. Bu
araştırmaların en ünlüsü, yukarıda değinmiş olduğumuz Terman’ın araştırmasıdır.
Gerek bu araştırma gerekse daha sonra yapılan araştırmaların sonuçlarına göre üs-
tün zekalı çocukların gelişim boyutlarına göre gösterdikleri özellikler ana hatlarıyla
Çizelge11.1’de sıralanmıştır.

7. Eğitimlerinde Öğretmenlere Düşen Görevler
Daha önce de belirtildiği gibi öğretmenler üstün zekalı çocukların tanılanmasında
çok başarılı olamamaktadırlar. Ancak verilecek olan bazı ipuçlarından yararlanarak
bu konudaki yeterliklerini artırmaları olasıdır. 

Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların özellikleri anımsanacak olunursa olağan
sınıf ortamlarında gösterecekleri davranışlar açıkça ortaya çıkacaktır. Eğer çocuk sı-
nıf ortamında;

■ sürekli olarak huzursuzluk ya da aşırı hareketlilik gösteriyorsa,
■ aşırıya kaçan ölçülerde şaka ya da yaramazlık yapıyorsa,
■ bütün olumlu ve uyumlu davranışlarına karşın, akademik olarak göstermesi

gereken başarıyı gösteremiyorsa,
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• Bedensel Özellikleri : Bir küme olarak, beden yapıları diğer akranlarına göre daha iri ve sağ-
lıklıdır. Doğum ağırlık ve boyları ortalamanın üzerindedir. Yürüme, konuşma ve diğer devinim bece-
rilerinin öğrenilmesinde akranlarından daha erkendirler. Duyu organı bozukluklarına daha az rast-
lanır. Hastalıklara karşı dirençlidirler. Ortalama ömürleri daha uzundur.

• Yaratıcılıcık Özellikleri: Soru ve sorunlara çok sayıda çözüm ya da düşünce üretir. Alışılmışın
dışında, özgün görüşleri ve tepkileri vardır. Görüşlerini sakınmadan söyler. Bazan bu görüşleri kök-
ten değişikleri gerektirir, görüşlerini uzlaşmaz bir biçimde sonuna kadar savunur ve asla vazgeç-
mez, gözünü budaktan esirgemez. Maceraya düşkündür. Keskin bir mizah anlayışı vardır. Olağan
kişilerin farkına varamadıgı ince espirileri kolaylıkla fark eder. Güzellik duygusu gelişmiştir. Estetik
özellikleri hemen algılar. 

• Öğrenme Özellikleri: Çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Sunulan bilgileri
kolaylıkla özümser ve anımsar. Karmaşık materyalleri, kendisi için anlamlı olan parçalara ayırarak
anlamaya çalışır. Herkesce bilinen yanıtların, mantıksal yanını görür. Keskin ve dikkatli bir gözlem-
cidir. Yaşının üstündeki sözcükleri, anlamlarını bilerek yerinde kullanır.

• Önderlik Özellikleri: Okulla ilgili olan etkinliklerin hemen hepsine katılır. Etkinlikleri devam et-
tirmede ona güvenebilirsiniz. Sorumluluklarını çok iyi bilir, söz verdiği işi en iyi biçimde yerine getire-
rek tamamlar. Gerek kendi akranları, gerekse yetişkinlerin yanında kendine güveni tamdır. Yaptığı
işi rahatlıkla sunar. Sınıf arkadaşlarınca sevilen bir kişidir. Duygu ve düşüncelerini çok iyi biçimde
ifade der, sözcükleri iyi seçer ve söylenenleri iyi anlar.

• Güdüsel Özellikleri: Merak ettiği konuları incelerken bir başkasının kendisini güdülemesine
gereksinimi yoktur. Tek düze işlerden genellikle sıkılır. Kendini ilgilendiği konuya ya da soruna kap-
tırıp bütünüyle özümser. Üstlendiği iş ya da görevi sonuna kadar götürür. Yetişkinlerin ilgilendiği,
din, politika, dünya sorunları gibi konu ya da sorunlarla ilgilenir
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■ ders etkinliklerine katılmayıp bir köşede oturuyor, içine kapanık, gündüz
düşleri kuruyorsa,

■ sık sık okulu asıyorsa,
■ ev ödevlerini yapmaktan kaçınıyor ya da isteksiz davranıyorsa,
■ öğretmenin sonuçlandırdığı bir konuda hala ısrarlı biçimde tartışmaya de-

vam etmeye çabalıyorsa, 

tüm bunlar üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukların tüm gizilgüçlerine karşın
programda başarısız olduklarının bir göstergesi olup, bunun olası nedeni; öğretme-
nin öğrenciye uyguladığı programın;

• ya çok kolay olmasından,
• ya sınıf çalışmalarındaki hızın çok ağır gelişmesinden,
• ya aşırı tekrarlara yer vermesinden,
• ya derinlemesine tartışmalara yeterince yer vermemesinden,
• ya verilen ödevlerin yeteri kadar çocuk için kendi yeteneğini ve yeterliğini

geliştirici olmamasından,
• ya da ders konularının öğrenciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk ve yete-

nek düzeyinin çok altında olmasından,

kaynaklanmıştır diyebiliriz.

Türkiye’de ne üstün zekalılar ne de üstün yetenekliler için yeteri kadar olanakların
bulunmaması nedeniyle bu çocuklar olağan akranları ile birlikte eğitim almak duru-
mundadırlar. Bu nedenle, normal sınıf öğretmeninin sınıfındaki üstün zekalı, üstün
yetenekli çocuklar için bazı düzenlemeler yapması kaçınılmaz olmaktadır. Bu dü-
zenlemelerde öğretmenlerin yapmaları gerekenlerle, yapmamaları gerekenler şöy-
lece belirtilebilir:
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Yapılması Gerekenler
• Daha güç sorular sorun. Yeni düşünceler ve kavramlara ilişkin yeni uygulamalar geliştirmesini

isteyerek düşüncelerine esneklik kazandırın.
• Sınıf çalışmalarına ilişkin olarak özel araştırma, inceleme ödevleri verin.
• İlgilendikleri bir konuda özel proje geliştirmelerine fırsat tanıyın. Bu projeyi sınıf arkadaşlarıyla

paylaşmalarını olası kılın.
• Eğitsel kol başkanı olmalarına, etkinlikleri planlamalarına ve oyunları yönetmelerine fırsat tanı-

yın.
• Sınıf düzeyini dikkate almadan, çocukların kendi hızlarında programda ilerlemelerine fırsat tanı-

yın.
• Açık bir biçimde üstün oldukları matematik, fen vb. derslerde daha üst düzeye çıkmalarını olası

kılın. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çalışmalarını teşvik edip, tekrarlayıcı alıştırmalardan uzak tut-
maya çalışın.

• Bazı konuların öğretilmesinde söze yardımcı olmalarına, arkadaşlarına konuları öğretmelerine
izin verin.

• Bu çocuklar için, ana babaları ve okul aile birliği ile ilişki kurup özel ders ya da en yakın üniver-
sitelerden ders alabilmelerinin yollarını araştırın.

• Yeteneklerinin farkında olmalarını ve değerini bilmelerini sağlayın.

Çizelge 11.2: Öğretmenlerin Yapmaları ve Yapmamaları Gereken Hususlar
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Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara öğretmenlik yapacaklarda bulunması ge-
reken yeterlikler konusunda yapılmış çeşitli araştırmalar vardır. Bu araştırmalar so-
nucunda belirlenen en önemli öğretmen yeterliklerinin ilk onu aşağıda sıralanmış-
tır.

■ Öğrenmeye ilgili ve yeterli olma
■ Öğretimde sıra dışı yöntem ve yeterliliklere sahip olma
■ Adil ve tarafsız olma
■ İşbirlikçi demokratik tutum
■ Esnek olma
■ Espiri duygusuna sahip olma
■ Ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahip olma
■ İlgi alanında çeşitlilik gösterme
■ İnsanların sorunlarıyla ilgilenme
■ Hoş bir dış görünüş ve tavıra sahip olma

8. Eğitim Uygulamaları 
Özel eğitim kapsamı içinde ele alınması tartışmalı olan üstün zekalı ve üstün yete-
nekliler için son yıllarda bir çok ülkede eğitimleri konusunda önemli adımlar atılmış
bulunmaktadır. Bu önemin ortaya çıkmasının temelinde üç sayıltı bulunmaktadır.

a. Okullarda genel eğitimin gerektirdiğinden çok daha fazla öğrenme yeteneği
olan bir küme çocuk bulunmaktadır.

b. Bugün bu çocuklar için gerekli olan eğitim ortamları ve önlemleri hazırlan-
mazsa ülke geleceği tehlikeye atılmış olacaktır. Çünkü, bugünün gençleri yarı-
nın yetişkinleri olacağından, onlar için şimdiden uygulanacak olan eğitim ve
yapılacak yatırım, boşa harcanmamış olacaktır. Bu gençler, gelecekte, ülkeyi
çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak her tür yenilik, buluş ve ilerlemeleri yapa-
bileceklerdir. Onlar geleceğin araştırmacıları, yaratıcı sanatçıları, teknik ele-
manları ve bilim adamları, toplum liderleri olacaklardır.

c. Bu çocuklara olağan çocuklara uygulanandan farklı eğitim uygulamak, yeni
yollar bulmak için harcanacak çaba genel eğitime katkıda bulunacak ve genel
eğitimin niteliğini artıracaktır.
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Yapılmaması Gerekenler
• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara aynı konuda çok uzun ödevler verme.
• Söz hakkı verme.
• Tek düze, tekrarlayan görevler ve ödevler verme.
• Alışılmışın dışındaki görüşlerini reddetme.
• Zamanlarını boşa harcatma.
• Angarya niteliğinde görevler verme.
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Konuya bu varsayımlar doğrultusunda baktığımızda gözönünde bulundurulması
gereken üç gerçek karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, üstün zekalı ve üstün yetenekli
çocukları arayıp, tarayarak bulmak gerekmektedir. Çünkü bu çocukların çoğu ken-
diliğinden ortaya çıkmazlar. Biz arayıp, taramazsak büyük yığınlar içinde yok olup
giderler. İkincisi, taranıp bulunan üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların, özel
eğitim önlemleriyle en iyi biçimde gelişmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu yö-
nüyle olağan programların yaratabileceği sorunlara daha önce değinilmişti. Üçün-
cüsü ise, bu grubun kısa sürede hayata atılmalarını sağlayarak uzun süre verimli bi-
çimde topluma katkıda bulunmalarını gerçekleştirmektir.

Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar için, geliştirilmiş olan eğitim önlemlerinin
yarar ve sakıncalarının bilinmesi Türkiye’deki uygulamalar için önem taşımakta-
dır. Çünkü zaman kaybetmeden uygulamaların başlayabilmesi için Amerika’yı ye-
niden keşfe gerek bulunmamaktadır. Uygulanan önlemler Ayrı Eğitim ve Birlikte
Eğitim olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

8.1. Ayrı Eğitim

Bu uygulamada üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar belirli özellik ve düzey ya-
kınlıklarına göre gruplanmakta, bu grubun özelliklerine ve gereksinmelerine göre
özel eğitim programları geliştirilmekte ve bu programlar çeşitli eğitsel düzenleme-
ler içerisinde uygulanmaktadır. Bunların başlıcaları aşağıda açıklanmaktadır.

Özel Okul

Üstün yetenekli çocukların belirli amaçlı okullarda toplanıp eğitilmesine verilen
addır. Türkiye'de fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, İnanç Vakfı Lisesi bu
biçimde örgütlenmiş olan kurumlardır. Tarihsel gelişim açısından ilk örnek ise En-
derun Mektebidir. 

Yararları

• Programdaki bütün çocuklar homojen bir grup oluşturduğu için en üst düzeyde öğ-
rencilerin birbirlerini desteklemelerini ve yarışmalarını sağlar.

• Tek başına olma duygusunu azaltır.
• Eğitsel gereksinmelerini karşılayacak, özel geliştirilmiş programlar kullanılır.
• Çeşitli alanlarda genişlemesine ve derinliğine öğrenme gereksinmelerini karşılayacak

özel donanımlara olanak sağlar.
• Üstün zekalı çocukların eğitimi için özel olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş öğretmenler

sağlanır.
• Çocukların yetenekleri yönünde ve düzeyinde gelişimleri sağlanabilir.
• Kırsal bölgelerde olanlar için en iyi eğitim ortamı sağlanabilir.
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Sakıncaları

a. Üstün zekalı çocukların, diğer çocuklarla etkileşimde bulunmalarını önleyeceği için,
toplumla bütünleşmelerini önler, bencil olmalarını sağlar, liderlik özelliklerinin gelişi-
mini engeller.

b. Çocukları çok erken yaşta uzmanlık alanlarına yönlendirmesi, daha sonra başka
alanlara kaymalarını engelleyebilir.

c. Çocukların bir çok üstün özelliklerinin toplum için işlevsel hale gelmesini engelleyebi-
lir.

d. Tüm önlemler içerisinde en pahalı olanıdır.

Burada belirtilen ve belirtilmeyen bir çok sakıncaları nedeniyle özel okullarda üs-
tün zekalıların ve üstün yeteneklilerin eğitimi artık gelişmiş ülkelerde öğrencinin
düzeyi akranlarından çok üstün olmadığı yani deha düzeyinde olmadığı takdirde
tercih edilmemektedir.

Özel Sınıf

Özel sınıflarda belirli sayıda üstün zekalı ya da üstün yetenekli çocuklar için büyük
yerleşim merkezlerindeki büyük okullarda, özel eğitim sınıflarına benzer olarak
kurulan sınıflardır. Bunların da bazı yarar ve sakıncaları bulunmaktadır.

Türkiye’de 1964-1971 yılları arasında önce Ankara’da daha sonra İstanbul, Eskişe-
hir ve Bursa’da uygulanmıştır. Daha önce değinildiği gibi çeşitli nedenlerle uygula-
maya son verilmiştir. Yine 1960’lı yıllarda yukarıda belirtilen illerde türdeş yetenek
sınıfları uygulamasına gidilmiştir. Bu uygulamada öğrenciler zeka düzeylerine gö-
re (A) İyiler, (B) Ortalar ve (C) Zayıflar diye kümelendirilmiştir. Ancak uygulama kı-
sa bir süre sonra sona erdirilmiştir.

Araştırmalar özel sınıf uygulamasının ilköğretimde değil daha çok ortaöğretimde
özellikle çok üstün zekalı ve yaratıcı çocuklar için uygulanabilir olduğunu belirt-
mektedir. Ancak Türkiye’de böylesi bir deneme henüz yapılmamıştır. Yararları dik-
kate alınır ve aşağıda belirtilen sakıncalar gözetilirse öğrenci sayısı fazla olan okul-
larda ve bir ya da birden çok zeka alanlarında üstün olan çocuklar, kredili sistem uy-
gulanması koşulu ile bu uygulamadan yararlanabilirler.

Yararları

• Eğitsel gereksinmelerini karşılayacak, özel olarak geliştirilmiş programlar ve özel ye-
tiştirilmiş öğretmenlerin kullanılması.

• Benzeri olan çocuklarla yakın etkileşim ve yarışma içinde olarak daha üst düzeyde
derinlemesine proje ve grup çalışmalarını olanaklı kılması.

• Kendi yetenek ve yeterliklerinin hızına göre daha üst düzeydeki programlarda ilerle-
melerini olanaklı kılarak kendilerini geliştirmelerini sağlaması.

• Öğrencinin bireysel çalışmasına olanak tanıması.
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Sakıncaları

• Çocukları üstün zekalı olarak ayırma akranlarından soyutlamakta, üstün benlik
duygusu ve gurur geliştirebilmektedir.

• Bir alanda üstün yetenekli olan çocuğun tüm alanlarda aynı yeteneği göstermesi
beklenmektedir.

• Normal akranlarıyla etkileşim ve iletişim kurma becerilerinden yoksun kılmaktadır.
• Pahalı bir eğitimdir.

8.2. Birlikte Eğitim

Üstün zekalı, üstün yetenekli ve yaratıcı çocukların akranlarıyla aynı eğitim orta-
mında, birlikte eğitimlerini kapsayan bu uygulamanın da değişik biçimleri bulun-
maktadır. Bunların başlıcaları hızlandırma ve zenginleştirmedir.

Hızlandırma

Bu, üstün zekalı çocuklara uygulanacak olan eğitimin sunuluş biçimiyle ilgili bir
yaklaşımdır. İki farklı uygulaması bulunmaktadır.

Okula Erken Başlatma: Üstün zekalı olduğu erken yaşlarda ortaya çıkan çocukla-
rın takvim yaşına bakılmaksızın okula başlama yaşından bir ya da iki yıl erken baş-
latılması biçimindeki uygulamadır. Bir çok ülkede bu uygulama yapılmaktadır. Sa-
vunucularına göre erken gelişmiş çocuğun okula alınmaması onun gelişimine engel
olmaktadır. Ancak, ilk bakışta kabul edilebilir bir görüş gibi görünmekteysede, ço-
cuğun okula başladığı zamanki bedensel, toplumsal ve duygusal gelişimi dikkate
alınmadan yapılırsa bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Okuldan hoş-
lanmama, duygusal ve toplumsal açıdan iletişim kurma zorlukları, küçük kaslarda
bozulma, bedensel etkinliklerde yeterince gelişemediği için ortaya çıkacak başarı-
sızlık sonucu kendine güvensizlik gibi.

Türkiye’de ilköğretim kademesinde yönetmeliğin 41. maddesi erken başlamaya
imkan vermektedir.

Sınıf Atlatma: Çocuk okula başladıktan sonra, okul başarısına, uzman görüşlerine
ve psikometrik ölçüm sonuçlarına göre, öğrenim ve zeka düzeylerine uygun bir ya
da iki üst sınıfa atlatılmak suretiyle yapılan bir uygulamadır. Bu yöntemle çocuğun
öğrenme hızına uygun bir hızlandırma yapılarak akademik gelişmesi sağlanabilir.

Bu uygulamanın en sakıncalı yanı, çocuğun sadece zihinsel gelişimini, düzeyini ve
bilgisini dikkate alarak onu kendi akranlarından ayırıp yaşça daha büyüklerin, be-
densel ve duygusal gelişim açısından farklı olanların yanına koyarak eğitmeye zor-
lamasıdır. Bu yöntemle üstün zekalı bir çocuk, altı yıllık öğrenimi beş ya da dört yıl-
da tamamlayabilir. Bu önlem özellikle Terman araştırma grubunda ve ondan sonra
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oldukça yaygın kullanılmaya başlanmış ancak yukarıda değinilen temel sakınca-
sından sonra ve özellikle ilköğretimde yapılan sınıf atlatmada öğrencilerin bilgileri
arasındaki boşlukları doldurmada gösterdikleri başarısızlıklar nedeniyle sınırlan-
dırılmıştır.

Araştırmacılar bu uygulamanın ortaöğretimde ve özellikle üniversitede uygulan-
masının söz konusu sakıncaları ortadan kaldırabileceğini ve iyi sonuçlar alınabile-
ceğini belirtmektedir. Bu uygulama, özel program, araç gereç, personel ve mekan
gerektirmediği için pahalı olmayan bir eğitim önlemidir.

Türkiye’de sınırlı olarak ilköğretimde yukarıda değinilen Yönetmeliğe göre uygu-
lanmaktadır.

Zenginleştirme

Üstün zekalı, üstün yetenekli ve yaratıcı çocukların kendi akranları arasında ve nor-
mal sınıflarda tutularak programların gereksinmelerine cevap verecek şekilde çeşit-
lendirilmesi ve zenginleştirilmesi yoluyla yapılan uygulamalardır. Günümüzde,
Türkiye dışındaki hemen hemen gelişmiş her ülkede en yaygın biçimde uygulanan
program modeli zenginleştirmedir. Okullarda uygulanmakta olan ilgi kümesi çalış-
maları buna olanak tanımakla birlikte, öğretmenlerin bu alanda yetiştirilmemiş ol-
ması, sınıf sayılarının kalabalıklığı uygulama olanağını kısıtlamaktadır.

Yararları

• Üstün zekalı çocukları normal akranlarından ayırmadan birlikte eğitimlerine olanak
tanıdığından toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

• Üstün zekalı, üstün yetenekli ve yaratıcı çocukların hem ileri oldukları alanlarda
kendi hız, yeterlik ve kapasitelerine göre gelişmelerini sağlarken, akranlarıyla diğer
alanlarda birlikte olmalarını, yarışmalarını, etkileşimde bulunmalarını, birlikte proje
üretmelerini olanaklı kılar.

• Çocukların daha uyumlu ve esnek olmalarını olanaklı kılar,
• Tüm çocuklar bir arada eğitildiği için ana babalarca daha fazla destek görür.

Zenginleştirme yöntemi etkin bir biçimde nasıl uygulanabilir?

Zenginleştirme, ayrı eğitim uygulamalarından farklı olarak yetenek düzeyleri ne
olursa olsun tüm çocukları kapsayacak bir yapıya sahiptir. Üstün zekalı çocuklarla
olağan çocukların bir arada olması olağan çocuklar için de bir zenginleştirmedir.
Uygulamada onlar da yararlanır. Dikey ve yatay olarak uygulandığı gibi, yarı günlü
programlar, özel kurslar, özel öğretmen, bağımsız çalışma, alan gezileri, öğrenci de-
ğişim programları bu uygulamalardan bazılarıdır. Türkiye’de de her yerleşim böl-
gesinde ve her okulda uygulanabilecek bir yöntemdir. Etkin biçimde uygulanabil-
mesi için:
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a. Her düzeydeki okul programlarının esnek, öğrenci gereksinmelerine göre
değiştirilebilecek özelliklere ulaştırılması.

b. Sınıf mevcutlarının, öğrencilere uygulanacak bireysel eğitim programlarına
olanak sağlayacak sayıda yapılanması.

c. Sınıf öğretmenlerini destekleyecek bilgi, araç gereç gibi donanımları sağlaya-
cak kaynak oda ve uzman alan öğretmenlerinin bulunması.

d. Programlarda, okul aile ve çevrenin ortaklaşa katılımını sağlayacak yönetsel
düzenlemelerin yapılması.

e. Tüm eğitim personelinin bu konuda hizmet için eğitimden geçirilmesi.

f. Sınıf öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerinde, gerek tanılama gerek
programları düzenleme ve bireysel eğitim programları geliştirme konularında
bilgilenmelerini sağlayacak programlarla yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu iyileştirme çalışmaları ile sadece üstün zekalı, üstün yetenekli ve yaratıcı çocuk-
lar değil tüm çağ nüfusunun kendi yetenek, yeterlik, kapasite ve gereksinmelerine
göre yetişmeleri sağlanmış olacaktır.

9. Uygulanabilir Bir Eğitim Modeli
Sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamı içinde, tüm çağ nüfusunun okulda olduğunu
varsayarak tüm çocuklara, Tanılama Yöntemleri bölümünde değinilmiş olan yara-
tıcı öğrenme ortamlarının sağlanması gerekmektedir. Yaratıcı öğrenme ortamları,
öğrencinin kendi hızı, yeterliği, yeteneği çerçevesinde, öğrenmeyi öğrendiği eğitim
ortamlarıdır. Bu ortamları uygulayabilmenin ön koşulları şunlardır:

• Kaynaştırmaya olanak tanıması. Bu kavram daha önceki bölümlerde tartışıl-
mıştı.

• Tüm çocukların performanslarına uygun kimi zaman benzer küme özellikle-
rine göre, kimi zaman bireysel olarak geliştirilmiş bireysel eğitim programları-
nın uygulanması.

• Sınıf mevcutlarının en fazla 30 kişi olması.
• Programların öğrencinin gereksinmelerine göre düzenlenebilecek esnek ya-

pıya ulaşmasını sağlayacak yönetsel ve yapısal değişikliklerin yapılması.
• Sınıf geçme yerine ders geçmenin uygulanması. Bunu sağlamak için, dersle-

rin kredilendirilmesi, bir öğrencinin alması gereken zorunlu kredi ve alanların
belirlenerek çocuğun üstün olduğu, yetenekli olduğu alanlara göre seçimini ya-
pabileceği çeşitliliğe ulaştırılması.

• Öğrenciyi etkin kılan, bilişsel strajilere (öğrenmeyi öğrenme) ve yaratıcı
problem çözme süreçlerine yer verilmesi.
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• Öğretmenlerin, özellikle sınıf öğretmenlerinin özel eğitim öğretmeni olarak
yetiştirilmesi.

• Ana babaların programlarda etkin görev almalarını sağlayacak ve çevre ola-
naklarını sınıfa taşımayı kolaylaştıracak yapılanmaların oluşturulması.

Bu ön koşullar sağlandıktan sonra, her yöre ve okul ortamında uygulanabilecek
olan program zenginleştirme yaklaşımı ile eğitim verilecek olunursa çağ nüfusun-
daki tüm çocukların kapsam içine alınması, birinin bile kaybolmaması sağlanabilir.
Bu uygulamada, bütün çocuklar okula kayıt olduktan sonra, öğretim yılı içinde gös-
terdikleri öğrenme performansları, tutum ve başarıları ile zenginleştirme uygula-
malarındaki yerlerini alır. Bu model 1977 de Renzulli tarafından geliştirilmiş olan
Dönerli Kapı uygulaması denilen bir modeldir. Etkin biçimde hem ABD’de hem de
İngiltere’de uygulanmakta ve yararlı sonuçlar alınmaktadır. Modelin uygulanma-
sında öğrencilerin izlemesi gereken programda dikkat edilen hususlar şunlardır:

• Her çocuğun alması gereken zorunlu bir temel ana program vardır. Ancak
üstün zekalı ve yetenekli çocukların büyük kısmı bu temel bilgileri öğrenmiş
olarak okula başlamış oldukları için, bu temel bilgiler zenginleştirilir.

• Bu ilerlemede kesinlikle Bloom’un Taksonomisi’nin uygulanması gerekir.
• Öğrencinin her derste bulunduğu grup ve aldığı program değişebilir. Bir

dersi akranlarıyla alırken, bir başka dersi orta düzeyde ileri bir grupla, bir başka
dersi de çok ileri düzeydeki bir başka grupla alabilme olanağı sağlanmalıdır.

• Program, öğrencilerin farklı yeteneklerini kapasitelerinin en üst düzeyine
kadar geliştirmesine, ağır gelişen alanlarını normalleştirmeye olanak veren, di-
namik öğrenci merkezli bir özellik taşımalıdır.
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Özet
• Bu ünitede üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların neden özel eğitim kapsamı içine

alınmaları gerektiği tartışılmıştır. Bunda önce soyut olan zeka, yetenek ve yaratıcılık
kavramları üzerinde çeşitli kuramlara göre durulmuş ve Gardner’in Çoklu Zeka Kura-
mına göre konu işlenmiştir.

• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların tanımlanmasında önce ZB kullanılırken
artık gelişim profilleri ve performans düzeylerini esas alan eğitsel ölçümlemeler dikkate
alınmaktadır.

• Üstün zekalılar özel eğitim alanının en çok ihmal edilen grubudur. Bunun nedeni-
nin başında yanlış kanı ve toplumun tutumu gelmektedir.

• Üstün zekalı ve üstün yetenekliler, geleneksel olarak dahi, üstün zekalı, üstün özel
yetenekli olarak sınıflandırılırken, günümüzde bu tür etiketlemelerden kurtulmak için
genel tanımlamalar, üstün zekalı, üstün yetenekli, yaratıcı gibi tanımlamalar bir ölçüde
uygulama amaçlı olarak kullanılmaktadır.

• Üstün zekalılar, tarama ve tanılama yöntemleri ile belirlenmektedir. Ana babaların
belirlemede isabet oranı düşüktür. Öğretmenler daha iyi tahminde bulunmaktadırlar.
Taramada en isabetli olanı yaşça küçük ancak, başarısı sınıf ortalamasında olan çocukla-
rın dikkate alındığı durumlardır. Tanılamada psikometrik ölçekler uygulanmaktadır.
Ancak, bu ölçekler pahalı, uzun zaman gerektiren ve yanlı araçlardır. Öncelik ölçüt ba-
ğımlı ölçekler olmalıdır. Bunlar yanında disiplinlerarası bir yaklaşımla gelişim profille-
rinin çıkartılması gerekir.

• Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların gerçek anlamda eğitimleri yüzyılın başla-
rında, özellikle Terman’ın araştırmasından sonra olmuştur. Ancak hızlı gelişme 1957
yılından sonra olmuştur. Bu yıllarda Türkiye’de fen lisesi, üst özel sınıf, türdeş yetenek
kümeleri uygulamaları denenmiş bunlardan fen lisesi dışındakiler sonlandırılmıştır.
Halen anadolu güzel sanatlar liseleri, fen liseleri, İnanç Vakfı Lisesi ve iki özel ilköğre-
tim okulu dışında uygulama bulunmamaktadır. Mevcut yönetmelikler, ilköğretim I. ka-
demede belli ölçüde hızlandırmaya ve zenginleştirmeye yer vermektedir.

• Son yıllarda, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde zenginleştir-
me yaklaşımı içerisinde yaratıcı öğrenme ortamlarına olanak sağlayan, Dönerli Kapı
Modeli yaygın olarak uygulanmaktadır.

Ü S T Ü N  Z E K A L I L A R  V E  Ü S T Ü N  Y E T E N E K L İ L E R192 



A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  F A K Ü L T E S İ

Değerlendirme  Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, bireyin sahip olduğu doğal gücü tanımlamakta-
dır?
A. Kafalı-akıllı
B. Dahi-deha
C. Beyinli-beyin gücü
D. Seçkin-üstün başarılı
E. Zeki-üstün yetenekli

2. Çoklu Zeka Kuramına göre, günümüzde en popüler ve geçerli zeka, aşağı-
dakilerden hangisidir?
A. Sözel Zeka
B. Mantıksal zeka
C. Müziksel zeka
D. Uzamsal zeka
E. Bedensel zeka

3. Üstün zekalılar grubuna, aşağıdakilerden hangisinde daha yaygın olarak
rastlanmaktadır?
A. Tek çocuklar
B. Son çocuklar
C. Ortanca çocuklar
D. Sınıfın en aktif olanları
E. Sınıfın yaşça en küçük olanları

4. Türkiye'nin tarihsel açıdan üstün zekalıların eğitimine önderlik yaptığı uy-
gulama aşağıdakilerden hangisidir?
A. Özel okul
B. Özel sınıf
C. Türdeş yetenek kümeleri
D. Bireysel eğitim
E. Türdeş yetenek sınıfı

5. Üstün zekalılara öğretmenlik yapacaklarda en başta aranacak yeterlik aşağı-
dakilerden hangisidir?
A. Esneklik
B. Adil olma
C. Hoşgörü
D. Espiri duygusuna sahip olma
E. Öğrenmeye ilgili olma
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Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• özel eğitimin Türk Eğitim Sistemi içindeki yeri ve önemini kavra-

yabilecek,
• özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin görüş kazanabi-

lecek,
• özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin görüş ka-

zanabilecek,
• özel eğitim personelinin yetiştirilmesi için götürülen hizmetler

konusunda bilgi edinebilecek,
• özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim olanakları ve uygu-

lamaları konusunda bilgi edinebilecek,
• özel eğitim hizmetlerinin gerçekleşme durumunu değerlendi-

rebileceksiniz.
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1. Giriş
Özel eğitim hizmetlerindeki gelişmeler, örgütlenme biçimleri, yasal düzenlemeler-
le sağlanan haklar ileri ülkelerde yeni ve çağdaş bir devlet kavramının doğuşuna yol
açmıştır. Engellilerle engelsizler arasında sosyal haklar yönünden ortaya çıkan fark-
lılıkları gidermek toplumun görevi olmaktadır. Engellilere sağlanan eğitim hizmet-
leri ve sosyal yardımlar, devletin ya da toplumun bağışı değil, onların insan olmala-
rından doğan hakları olarak kabul edilmektedir.

1982 yılında yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında engellilerin üç
temel hakkı ayrı ayrı belirlenerek devlet bu hakların yerine getirilmesi konusunda
görevlendirilmiştir.

T.C. Anayasası'nın "Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevini" düzenleyen bölümünde
(Madde 42), özel eğitime gereksinimi bulunanların eğitimi konusunda gerekli ted-
birlerin alınmasını, devlete görev olarak verilmiştir.

"Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkını" düzenleyen bölümünde (Madde 50), bede-
ni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma hayatında özel olarak korunması da devlet
görevi olarak belirlenmiştir.

"Sosyal Güvenlik" bölümünde (Madde 61) Devlet, engellilerin korunması ve top-
lum yaşamına uyumlarını sağlayıcı tedbirleri alır hükmü ile devlete geniş bir görev
alanı saptamıştır.

Bu temel hakların sağlanması doğrultusunda belirlenen hedefler, kalkınma planla-
rında ve yıllık programlarda alınması gereken tedbirler ve ilkeler olarak belirlen-
mektedir.

Eğitim hakkının sağlanması doğrultusunda yapılan örgütsel ve yasal düzenleme-
ler, personel eğitimi ve hizmetin yaygınlaştırılması boyutundaki gelişmeler, bu üni-
tenin konusunu oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin eğitim hakları yeterince karşılan-
makta mıdır? Neler yapılmıştır, daha neler yapılabilir? sorularının yanıtını bu üni-
tede bulacaksınız.

2. Türkiye'de Özel Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve
Örgütsel Yapısı

Türkiye'de özel eğitimin yaygınlaşması ve gelişmesi engel gruplarına göre değişik-
lik göstermekle birlikte önceliğin kimsesiz ve yetimleri koruma, bakma, barındırma
türü hizmetlerde olduğu görülmektedir. Bugün bu hizmetler Başbakanlığa bağlı
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nca yerine getirilmektedir. Özel eğitim
hizmetlerinin örgün eğitim sistemi içinde yer alması 1889 yılında İstanbul Ticaret
Mektebi bünyesinde işitme engelli çocuklara eğitim veren bir okulun açılması ile
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sağlanmıştır. Daha sonra bu okula görme engellilerle ilgili bir bölüm eklenmiş, özel
eğitim alanında ilk bilinçli ve sistemli bir eğitim hareketi olmasına karşın okul 30 yıl
eğitim verdikten sonra kapatılmıştır. Bu tarihten sonra uzun bir süre ciddi bir yeni
hareket görülmemiştir.

1921 yılında İzmir'de özel bir Sağırlar-Körler Okulu açılmış ve bu okul Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak 1924 yılından 1950 yılına kadar hizmet verdik-
ten sonra aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu hareketin çok önemli
dönüm noktası olabilecek özelliği, artık bu konunun sadece bir sağlık konusu ve so-
runu olmayışının farkına varılması ve eğitim boyutu ağırlık taşıyan bir konu  olarak
görülmüş olmasıdır. 1950'den 1980 yılına kadar özel eğitim hizmetleri,  İlköğretim
Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

1980 yılında Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş, 1983 yılında ise Genel Mü-
dürlük Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülmüştür. 30.4.1992
tarihinde kabul edilen 3797 sayılı Kanunla "Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü" kurulmuş, 3 daire başkanlığı 23 şube müdürlüğü oluştu-
rulmuştur (Bkz. Ek 1). Özel eğitim hizmetlerinin Bakanlık merkez örgütünde bu ge-
nel müdürlük, taşra örgütü olarak illerde Milli Eğitim Müdürlüğü içinde bir müdür
yardımcısı ile ona bağlı "Rehberlik ve Araştırma Merkezleri" yoluyla yönetimi sağ-
lanmıştır.

Ayrıca özel eğitim okulları da özel eğitimin taşra örgütünün parçalarını oluştur-
muştur.

Türkiye'de özel eğitim hizmetlerinin erken bir dönemde başlamasına karşın geç
ve güç gelişmesinin nedenleri sizce neler olabilir? Bunlardan en önemli gördüğü-
nüz üç nedenin başlığını yazınız.

3. Özel Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler
Özel gereksinimli çocuk ve gençlere eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, Türk
Milli Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş ve
meslek edinmeleri, çevre ve topluma uyum sağlamalarıyla ilgili esasları düzenle-
mek amacıyla birçok yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgeler hazırlanmıştır. Bunlar-
dan ilki ve en önemlisi 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı "Özel Eğitime Muhtaç Ço-
cuklar Kanunu" olmuştur. Bu Kanun ve Kanunun emrettiği yönetmelikler o döne-
min uygulamalarını yönlendirmiştir. Kanunda tanım ve ilkeler, özel eğitim kurum-
ları ve görevleri, özel gereksinimli çocukları tespit, yerleştirme, izleme ve çeşitli hü-
kümleri içeren bölümler yer almış, bu Kanun doğrultusunda "Rehberlik Hizmetleri
Yönetmeliği", "Özel Okullar Yönetmeliği", "Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Yönetme-
liği" gibi yönetmelikler yayımlanmıştır. Bu Kanunda özel eğitimin amaçlarının ger-
çekleştirilebilmesi, başarıya ulaşabilmesi amacıyla şu önemli ilkeler belirlenmiştir.
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• Her çocuğun eğitim hakkı vardır.
• Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ilke, birinci ilkenin

devamı olarak kabul edilmeli ve toplumlar eğitimi bir bütün olarak düşünmeli-
dirler. Farklılık engelli çocuğun gereksinimlerine yönelik yöntem ve araçların
belirlenmesinde olmalıdır.

• Özel eğitime muhtaç her çocuk, özür tür ve derecesine bakılmaksızın özel
eğitim hizmetlerinden yararlandırılmalıdır.

• Özel eğitimde bireysellik esastır. Bu aslında genel eğitim için de geçerlidir.
Bireysel ayrılıkları dikkate almayan eğitim uygulamasının başarılı olma şansı
yok denecek kadar azdır.

• Durum ve özellikleri uygun olan özel eğitime muhtaç çocukların, normal
akranları arasında eğitilmesi esastır. Mümkün olduğu kadar engellilerle nor-
mallerin birarada eğitilmelerinin sağlanması, birarada yaşamayı öğrenmeleri
bakımından da önemlidir.

• Özel eğitimde erkenlik esastır. Bireyin engelinin erken farkına varılması,
tanının erken konması ve eğitime erken başlanması bireyin gelişimini olumlu
yönde etkileyecektir.

• Özel eğitim hizmetleri, çocuğun engel ve özellikleri dikkate alınarak
mümkün olduğu kadar çocuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır.

• Özel eğitimde süreklilik esastır. Birey ister doğuştan, ister sonradan engelli
hale gelsin, onun özel eğitim gereksinimi süreklilik gösterebilir. Okul öncesi,
ilk, orta, yüksek  öğretim düzeylerinde okul dışında yaşam boyu özel eğitim
hizmetleri verilmelidir.

• Özel eğitimde tek elden planlama ve yürütme esastır. Özel eğitime muhtaç
çocukların okul öncesi eğitim, ilk öğretim, ortaöğretim, mesleki ve yaygın eği-
tim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca planlanır, ilgili kuruluşlarca yürütü-
lür.

• Özel eğitimde işbirliği ve eşgüdüm esastır.

2916 Sayılı Yasa, kapsamı ve belirlenen ilkeler ile özel eğitim hizmetlerinin nicelik
ve nitelik yönünden gelişmesini sağlayacak gibi görünmekle birlikte uygulamalar
da özel eğitim okul sayılarının (1995-1996 öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı verile-
rine göre toplam 152) artmasından öteye çok fazla gidilememiş, okulların çoğunlu-
ğunun yatılı olması birçok sorunları da beraberinde getirmiş, pek çok engelli çocuk
eğitim hizmetlerinden yararlanamamış, okuma yazma oranı engelsizlerde %90 do-
layında ifade edilirken, engelliler arasında bu oran %2,57'yi aşmamıştır. Eğitimde
süreklilik, erkenlik, engelsiz akranları ile birlikte eğitim, bireysellik, işbirliği ve eş-
güdüm ilkeleri gereğince anlaşılıp uygulanamamıştır. Bu arada Türkiye'deki özel
eğitimin durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini kapsayan "I. Özel Eğitim
Konseyi" 13-15 Mayıs 1991 tarihlerinde toplanmış, sekiz ayrı komisyon çalışmaları-
nı raporlaştırmıştır. Bu Konsey Türkiye'de özel eğitim konusunda yapılmış oldukça
kapsamlı ve şura nitelikli bir çalışmadır. Bu Konseyde uygulamayı olumlu yönde
etkileyebilecek kararlar alınmıştır.
Özel Eğitim Konseyi kararlarının uygulanabilmesi ve sorunların giderilmesi amacı
ile 3.12.1996 tarihinde 4216 sayılı "Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve

T Ü R K İ Y E ' D E  Ö Z E L  E Ğ İ T İ M 199 



A N A D O L U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılmasına Dair" Yetki Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca Başbakanlığa bağlı "Özürlüler İdaresi
Başkanlığı" kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 25.3.1997 tarihinde
kabul edilmiştir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, engellilere özürlülere yönelik hizmet-
lerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, en-
gellilerin problemlerini tesbit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak olarak
belirlenmiştir. Özürlüler İdaresi Başkanlığının kurulması ile kamu ve özel kurum
ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanabileceği, gereksiz tekrarlar ve
boşlukların giderilebileceği, kurumlararası çelişkili kararların önlenebileceği, ge-
rekli yeni yasaların çıkarılabileceği beklenmektedir.

Bu doğrultuda Yetki Kanununa dayalı olarak özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştı-
rılmasına ve daha nitelikli hale getirilmesine katkıda bulunacak özelliklere sahip
"Özel Eğitim Hakkında 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" 30.5.1997 tarihin-
de kararlaştırılmış, 6 Haziran 1997'de yürürlüğe girmiştir.

Kararnamenin oluşturulmasında birinci ünitede sözü edilen ABD ve İngiltere'deki
yasal düzenlemelerden, yararlanıldığı görülmektedir. Ayrıca Kararnamede 2916
Sayılı Kanundaki ilkelere ek olarak önemli adımların atılmasına yol açabileceği gö-
züken şu ilkeler yer almıştır (4. madde.)

• Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak,
amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde yapılacak uyarlamalarla diğer bireyler-
le birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

• Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştiril-
mesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

• Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması
esastır.

• Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireyle-
rin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

• Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim
ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Bu yasal düzenleme özel eğitime gereksinimi olan bireylerin tanılanmaları, nesnel
eğitsel değerlendirilmeleri, uygun yerleştirme, eğitim ve öğretimlerinin, erken ço-
cukluk dönemi, ilk, orta, mesleki, yükseköğretim ve yaygın eğitimlerinin sağlanma-
sı, uygun eğitim ortamlarının oluşturulması, kaynaştırma, eğitim programlarının
bireyselleştirilmesi, gelişimlerinin değerlendirilmesi, rehberlik ve psikolojik danış-
ma hizmetlerinin sağlanması ve ailelerin aktif katılımı konularında çağdaş hüküm-
leri içermektedir. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili hükümlerin en kısa za-
manda uygulanabilmesi için ilgili Bakanlıkça gerekli yönetmeliklerin ivedilikle çı-
kartılması ve uygulayacak personelin eğitilmesi önemli görülmektedir.
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4. Özel Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
Hizmetlerin yaygınlaştırılması konusu kapsamı nedeniyle çok değişik alt başlıklar-
da incelenebilir. Bu ünitede hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik gelişmeler,
personel eğitimi, özel gereksinimli çocuklara sağlanan eğitim olanakları başlıkları
altında incelenecektir.

4.1. Özel Eğitim Personelinin Eğitimi

Türkiye'de özel eğitim personelinin eğitimi konusu çok yenidir. İlk özel eğitim öğ-
retmeni yetiştirme 1952-1953 ders yılında Gazi Eğitim Enstitüsü içinde açılan Özel
Eğitim Şubesiyle başlamıştır. Bu eğitim, en az üç yıl ilkokul öğretmenliği deneyimi
olan adaylar arasından seçilenlere verilen iki yıllık bir yüksek öğretim programıyla
verilmekteydi. Ancak iki dönem mezun verdikten sonra Şube kapanmıştır. 1955'de
ilk psikoloji kliniği, şimdiki Rehberlik ve Araştırma Merkezi kurulmuş, bu klinikte
engelli çocukların tanılama ve değerlendirilmelerine yönelik ölçme aracı geliştirme
ve eleman yetiştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

1965 yılında Ankara Üniversitesinde Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Fakültenin bö-
lümlerinden biri olan "Özel Eğitim Bölümü"nde özel eğitim uzmanı yetiştiren dört
yıllık bir program uygulanmıştır. Ayrıca 1979 yılında özel eğitim kurumlarında çalı-
şan normal okul öğretmenlerini alanda yeterli kılmak için "Özel Eğitim Sertifika
Programları" düzenlenmiş, yüksek lisans ve doktora programlarıyla özel eğitim
alanının gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirilmiştir. Bu çalışmalar 1982 yılına
kadar devam etmiştir. 1982 yılında Fakültenin adı Eğitim Bilimleri olarak değiştiril-
miş, bölümler yeniden düzenlenirken Özel Eğitim Bölümü, Eğitimde Psikolojik
Hizmetler Bölümü içinde Anabilim Dalı olarak yer almış, böylelikle alana eleman
yetiştirilmesi engellenmiştir. 1995 yılında Özel Eğitim Bölümü yeniden kurulmuş-
tur. Bölümün amacı; özel eğitim alanının çeşitli sorunları ve gereksinimleri üzerin-
de inceleme, deneme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, özel gereksinimli
birey ve ailelerinin uygun eğitimlerini sağlamak için öğrenciler, aileler, öğretmen-
ler, yöneticiler ve toplumun diğer üyeleri ile çalışabilecek nitelikte özel eğitimciler
yetiştirmeye yönelik lisans-lisansüstü programlar yürütmek olarak belirlenmiştir.
Bölüm ayrıca 1998-1999 öğretim yılında "Zihin Engellilerin Öğretmenliği Progra-
mı"nı başlatacaktır.

Özel Eğitim kurumlarının öğretmen gereksinimi 1983 yıllarına kadar normal okul
öğretmenlerince karşılanmaya çalışılmış, bu öğretmenlerin büyük bir kısmı hizme-
tiçi eğitim ve sertifika programlarıyla yetiştirilmiştir. Özel eğitim öğretmeni yetiş-
tirme işi ilk olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölü-
mü bünyesinde "Özel Eğitim Öğretmenliği Programı" ile başlatılmıştır. Daha sonra
1990 yılında Özel Eğitim Bölümü kurulmuş, Bölümün bünyesinde Zihin Engellile-
rin Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği Programları açılmıştır. Özel Eği-
tim Öğretmenliği Programı ilk mezunlarını 1986-1987 öğretim yılında vermiştir.
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Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen bu başlangıçtan sonra, ikinci olarak Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde “Özel Eğitim Öğretmenliği Programı” başla-
tılmıştır. Bu program, zihin ve görme engelliler öğretmenliği, alanlarında ilk me-
zunlarını vermiştir. Uygulama daha sonra kurulan Özel Eğitim Bölümü içinde sür-
dürülmektedir.

1994-1995 öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
Özel Eğitim Bölümü kurulmuştur. Bölümde Zihin Engelliler öğretmenliği Progra-
mı bulunmaktadır. Program 1997-1998 öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir.

Bu gelişmeler sevindirici olmakla birlikte henüz gereksinimleri karşılamaktan
uzaktır. Özel gereksinimli çocukların engel ve özelliklerine göre özel eğitim perso-
neli yetiştirilmedikçe özel eğitim hizmetlerinin istenilen düzeye gelmesi beklene-
mez. Resmi ve özel özel eğitim kurumlarının sayısının artması, bugüne dek eğitim-
den dışlanan çocuklara fırsat eşitliğinin sağlanması düşünceleri, özel yetişmiş per-
sonele ve destek personele duyulan gereksinimi daha da artırmaktadır. Bir yandan
halen özel eğitim hizmetlerinde çalışan personel hizmetiçi eğitim, sertifika prog-
ramları ile yetiştirilirken, diğer yandan yükseköğretimde özel eğitim personeli ve
destek personeli yetiştirme programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Öte yandan 573 Sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
maddelerinde önemi vurgulanan tanılama-değerlendirme, eğitim programlarının
bireyselleştirilmesi, kaynaştırma programlarının yaygınlaştırılması görüşleri bir
yandan alanın ihtiyacı olan değişik personelin yetiştirilmesini gerekli kılmakta, di-
ğer yandan 8 yıllık ilköğretim Yasası, normal okul öğretmeninin rollerini değiştir-
mekte ve öğretmen yetiştirme programlarının da yeniden düzenlenmesini gerektir-
mektedir.

Sizce normal okul öğretmenlerinin 573 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
maddelerine göre değişen rolleri nelerdir? Neleri bilmesi gerekiyor? Sıralayınız.

4.2. Özel Gereksinimli Bireylere Sağlanan Eğitim Olanakları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü’nden elde edilen 1997 verilerine göre Türkiye’de engel gruplarına göre özel eği-
tim okulları ve öğrenci sayıları Çizelge 12.1 ‘de görülmektedir.
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Türkiye’de 1998 nüfus sayımı esas alındığında 0-18 yaş grubunda üç milyona yakın
özel eğitim gerektiren çocuk ya da gencin bulunduğu tahmin edilmektedir. (iyimser
bir tahminle). Bunlardan yalnızca 12.000’e yakın çocuk ya da gence özel eğitim ola-
naklarının sağlanıyor olması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan özel gereksinimi olan engel gruplarının tümü için özel eğitim hizmeti
sağlanamamaktadır. Dil ve Konuşma sorunu olan, duygu ve davranış sorunu olan,
öğrenme güçlüğü gösterenler için bu hizmetler yok denecek kadar azdır. 

Özel gereksinimli çocuklara özgü okul öncesi ve erken eğitim programları ise özel
eğitim kurumlarında ve üniversitelerin uygulama merkezlerinde sürdürülmekte-
dir. MEB’na bağlı 9, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı 57 ku-
rumda okul öncesi özel eğitim hizmeti verilmektedir. Örgün eğitim önlemi olarak
bu alanda yapılan hizmet son derece sınırlıdır. Kaynaştırma programı çalışmaları
ile ilgili olarak bir anaokulda, ilköğretim ve lise düzeyinde 80 il ve ilçede değişik en-
gel gruplarına ilişkin toplam 10.516 çocuk ve gence hizmet götürüldüğü belirtil-
mekte ise de elimizde bu konuda ayrıntılı bir bilgi ve yazılı bir belge bulunmamakta-
dır.

Sağlanan bu hizmetlerin yanısıra, hizmetlerin çocuğun gereksinimlerine uygun
olup olmadığı da önemlidir. Özel eğitim kurumlarının çoğunluğunun yatılı oluşu
nedeniyle, bu kurumların ve diğer uygulamaların bu anlamda değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Özel gereksinimli çocuk ve gençlerin uygun eğitimleri için engel türü, derecesi, ge-
reksinimlerine uygun ortamların düzenlenmesi gerekir. Örneğin ses yalıtımı olma-
yan, gürültülü, yeterince aydınlatılmamış, ses yükselticileri olmayan bir ortamda
işitme engellilerin eğitilmeye çalışılması, hem çocuk hem de öğretmen yönünden
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eğitimi güçleştirir. Aynı biçimde görme ve ortopedik engellilerin rahatça hareket
edebilecekleri çok fazla karışık ve engelleri olmayan bir ortamın düzenlenmesi be-
lirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Ortam düzenlemede sadece fiziksel ortam
değil, sosyal ortam da önemlidir. Sosyal becerilerin kazandırılabileceği ortamlarda
engelliler ilerideki yaşamlarına daha kolaylıkla hazırlanırlar.

Gelişmiş ülkelerde tüm eğitim kurumlarının “okullarına günün birinde engelli bir
öğrenci gelebilir” düşüncesinden hareketle hazırlanma zorunluluğu bulunduğu
için engelli öğrencilerin uygun yerleşimleri daha kolaylıkla sağlanabilmektedir.
Türkiye’de son yıllarda özel eğitim kurumlarında yalnızca fiziksel ortamın gerçek-
leştirilmeye çalışıldığı, kaynaştırma ortamlarının ise fiziksel, sosyal ve psikolojik or-
tam yönünden henüz yeterli olmaktan uzak  olduğu görülmektedir.

Ayrıca özel eğitime gereksinimi olan birçok çocuğun eğitiminde kişisel ve eğitimsel
çok özel araçları kullanma zorunluluğu vardır (Braille tablet ve daktilo, uzun bas-
ton, bireysel ve grup işitme cihazları gibi). Özel eğitim kurumlarında bu harcamalar
devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Ancak tek bir finansman kaynağı yeterli ol-
mamaktadır. Bu nedenle yeni finans kaynakları sağlanmalı ve finans harcamaları
bir plan dahilinde kuruluşlar arasında eşgüdümlü bir çalışma ile yapılmalıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan kişilere engelli çocuklarının ci-
haz alımları, grup ve bireysel eğitimleri için belirli oranda ödeme yapılmaktadır. Se-
vindirici bir gelişme, bu olanakların Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur çalışan-
ları için de sağlanmış olmasıdır. Ancak bazı engel gruplarında bireysel cihazların
alımı, bakım ve onarımı aileler için ekonomik yük olmaya devam etmektedir. O ne-
denle örneğin işitme engellilerin iletişim, sosyal ve akademik gelişmeleri için işitme
cihazı çok önemlidir. İşitme cihazının tamamı Devlet tarafından ödenebilmelidir.
573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede her türlü araç gereç gereksiniminin Ba-
kanlıkça karşılanacağı belirtilmektedir. Bu maddenin işlerlik kazanabilmesi için ge-
rekli çalışmalar yapılmalıdır.

Özet
• Özel eğitimin Türk eğitim sistemi içinde yer alması 1950’li yıllarda sağlanabilmiş-

tir.

• Özel eğitim hizmetleri Türkiye’de erken bir dönemde 18. Yüzyılın ikinci yarısında
başlamış olmasına karşın gelişimi geç ve güç olmuştur.

• Özel eğitimle ilgili ilk ve en önemli yasal düzenleme 1983 yılında çıkarılan 2916 Sa-
yılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” olmuştur. Bu Yasa, daha sonra çıkarılan
Kararnamenin temelini oluşturmuştur.
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• 6 Haziran 1997 tarihinde çıkarılan 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname” özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve daha nitelikli ha-
le getirilmesine katkıda bulunabilecek özelliklere sahip görünmektedir.

• Bu son yasal düzenleme, özel gereksinimli bireylerin eğitsel performansları dikkate
alınarak bireysel planların oluşturulmasını ve diğer bireylerle birlikte eğitilmeleri için
fırsatlar yaratılmasını, özel eğitime erken başlanılmasını, ailenin özel eğitim sürecine
aktif katılımının sağlanmasını öngörmektedir.

• Özel eğitim alanına özgü ilk personel eğitimi 1952-1953 öğretim yılında Gazi Eği-
tim Enstitüsü içinde açılan Özel Eğitim Şubesinde başlatılmıştır.

• Anadolu, Gazi, Abant İzzet Baysal Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde değişik
alanlarda “Özel eğitim öğretmeni” yetiştirilmektedir. Özel Eğitim alanında gereksini-
mi duyulan diğer alan personeli de Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin
ilgili bölüm ve anabilim dallarında yetiştirilmektedir.

• Türkiye’de engel gruplarına sağlanan eğitim olanakları ve ortam düzenlemelerindeki
olumlu gelişmelere karşın, bunlar henüz gereksinimleri karşılamaktan uzaktır.

Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi 2916 sayılı Yasa ilkeleri içinde yer almamaktadır?
A. Eğitim hakkı
B. Erkenlik
C. Kaynaştırma
D. Bireyselleştirme
E. Süreklilik

2. 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen en önemli yenilik aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A. Ailenin özel eğitim sürecine katılımı
B. Özel eğitimde bireysellik
C. Özel eğitimde erkenlik
D. Özel eğitimde süreklilik
E. Özel eğitim gerektiren bireylerin kaynaştırılması

3. Özel Eğitim Genel Müdürlüğü aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuş-
tur?
A. 1980 yılında
B. 1983 yılında
C. 1950 yılında
D. 1951 yılında
E. 1992 yılında
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4. İlk özel eğitim öğretmenliği programını başlatan Üniversite aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Ankara üniversitesi
B. Gazi Üniversitesi
C. Anadolu Üniversitesi
D. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
E. Hacettepe Üniversitesi

5. Aşağıdaki engel gruplarından hangisi için henüz özel bir eğitim okulu açıl-
mamıştır?
A. Zihin engelliler
B. Üstün yetenekliler
C. Fiziksel engelliler
D. Ağır işitenler
E. Öğrenme güçlüğü gösterenler
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1 B, 2 A, 3 D, 4 A, 5 E

Ünite 2
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Ünite 3
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Ünite 4
1 A, 2 A, 3 E, 4 C, 5 D
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1 B, 2 B, 3 D, 4 B, 5 E

Ünite 6
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1 E, 2 C, 3 D, 4 B, 5 B

Ünite 8
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1 D, 2 E, 3 C, 4 B, 5 A

Ünite 11
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1 C, 2 A, 3 A, 4 C, 5 E
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