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1.ÜNİTE ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ VE YASAL DÜZENLEMELER 

                                                          1.VİDEO  

YASA: Devletin yasama organlarınca düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra 

herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan yazılı 

kurallar bütünü. 

Yasalara uyulmadığında; disiplin, mali, adli, idari yönden yaptırımlar olabilir. 

YASA HİYERARŞİSİ 

1) Anayasa 

2) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslar arası Anlaşmalar 

3) Yönetmelik 

4) Yönerge 

5) Genelge 

6) Resmi Yazılar 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

42. Maddesinde “ Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma 

yararlı kılacak tedbirleri alır.” Denilmektedir. 

61. Maddesinde “ Devlet, sakatların(engellilerin) korunmalarını ve toplum hayatına 

intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.” Denilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

03/12/2008 tarihli ve 5825 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan bu sözleşmenin 

amacı; engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde 

yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmektir. 
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5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN 

2005 yılında yürürlüğe girdi. 

Amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin 

ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer 

bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici 

tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. 2005 yılında 

kullanılan “özürlü” kelimesi 2013 düzenlemesi ile “engelli” olarak düzenlenmiştir.   

Ayrımcılık 2’ye ayrılır. Dolaylı ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık.Engellilerle ilgili 

durumlarda kanun yürürlüğe girdiği tarihten 8 yıl içinde erişebilirliğine uygun duruma 

getirilir.(yol, yeşil alanlar, spor alanları vb.) 

RESMİ GAZETE,(2006) Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik hazırlanan 

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin 

İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 

MEVZUT TERİMLERİ 

Daha önce kullanılan terimler: 

1) Özel alt sınıf 

2) Kaynak Oda 

3) Eğitilebilir/Öğretilebilir 

4) Özür 

5) Muhtaç 

Şu an kullanılan terimler: 

1) Özel eğitim sınıfı 

2) Destek oda 

3) Zihinsel Engelli 

4) Engel 

5) Özel eğitime gereksinim duyan birey 

ENGELLİLİK DURUMU( 5378 SAYILI KANUN) 

      Engellilik durumunun tespit ve uygulama esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 
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Tespit ederken yapılanlara dair tanımlar: 

a) Balthazard Formülü: Bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli 

olanlar için kullanılan hesaplama şeklini 

b) Engelli Birey: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde 

kayıplardan dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve 

etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi, 

c) Engellilik Durumu: Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı 

buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslar arası 

yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve 

tanılamalarla belirlenir. 

Balthazard Formülü: Uygulamalarında kişilerin engel oranlarının tespiti yapılır. 

Daha sonra bu oranlar büyükten küçüğe bir sıralamaya tabi tutulur. Bu oran daha sonra 

%100’den çıkarılır. Kalan ikinci sırada yer alan oranla çarpılır. Bu çarpımın sonucu 

100’e bölünür ve çıkan sonuca en yüksek oran eklenir. 

5378 / EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Madde15: Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim olması engellenemez. Engelliler, özel 

durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş 

ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkanından ayrımcılık yapılmaksızın 

yararlandırılır. 

  İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk İşaret Dili 

Sistemi oluşturulur. 

5378/ EĞİTSEL DEĞERLENDİRME 

Madde16: Bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirilmesi ile ilgili iş ve 

işlemler Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır. Bu sürecin her aşamasında aile 

bilgilendirilerek görüşü alınır ve sürece katılımı sağlanır. 

5378 Sayılı Engelliler Kanunu kapsamında Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama ÖZEL 

EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU tarafından yapılır. 
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573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Madde1: Özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlar ve 

temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki eğitim görme haklarını 

kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemektir. 

ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI(0-36 AY)                

7 gelişim alanı ile ilişkili öğretim programlarını kapsamaktadır. 

1) Bilişsel Gelişim 

2) Alıcı Dil Gelişim 

3) İfade Edici Dil Gelişim 

4) Kaba Motor Gelişim 

5) İnce Motor Gelişim 

6) Sosyal-Duygusal Gelişim 

7) Uyumsal Beceriler Gelişim 

OKUL-KURUM AÇMA 

Özel Eğitim Okul ve Kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Bakanlıkça 

açılır.Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak özel okul veya 

kurum açabilirler. 

2.Video; TEFTİŞ VE DENETİM 

Madde 26 - Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan kurumların 

faaliyetlerinin teftiş ve denetimi özel eğitim ve/veya rehberlik ve psikolojik danışma 

alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır. 

ÖRNEK SORU: 

Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 

hangi kanundaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler? 

a) Engelliler Kanunu 

b) Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

c)Milli Eğitim Temel Kanunu 

d)Ögretim Kurumları Kanunu 

Cevap :E 



8 
 

       

 

BU KANUNUN AMACI, 

• Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel 

hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim 

kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, 

kurumlara yapılacak mali destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim 

ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; 

eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usül ve 

esasları düzenlemektir. 

KARŞILAŞTIRMA; 

ÖZEL EĞİTİM 

Engelli bireylerin eğitime ilişkin faaliyetlerini düzenleme                                           

573 S. KHK                                                                                                                 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü                                            

örnekler;                                                                                                                          

İşitme Engelliler ilkokulu                                                                                    

Rehberlik Araştırma Merkezi                                                                                  

Kaynaştırma uygulamaları 

ÖZEL ÖĞRETİM 

Özel teşebbüslerce açılan kurumların işleyişini düzenleme                                         

5580 S. ÖZEL OĞRETİM K.K                                                                                    

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü                                                           

Örnekler; Rehabilitasyon Merkezi, Sürü kursu,  Kişisel Gelişim Kursu 

KURUMLAR 

Özel Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli 

kursları, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt 

sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri , mesleki eğitim merkezleri,Yabancılar 

tarafından açılmış özel okulları,Azınlık  okulları, Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamında faaliyet yürütüyor. 
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ÖRNEK SORU: 

Aşağıdakilerden hangisi 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 

açılan bir kurum değildir? 

a) rehabilitasyon merkezi 

b) uzaktan öğretim kursu 

c) kişisel gelişim kursu 

d) halk eğitim merkezi (hayat boyu öğrenme) 

Cevap:D 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 

Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, 

zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan 

kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst 

seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini 

geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim 

kurumları olarak tanımlanmıştır  

KURUM AÇMA İZNİ 

MADDE 3 Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması 

zorunludur. İzin başvuruları ilgili milli eğitim müdürlüğüne yapılır. Valilikçe yapılan 

inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma 

izni verilir. Valilikçe açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular ise kurum 

açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. 

KURUCU/KURUCU TEMSİLCİSINİN NİTELİKLERİ 

MADDE 4 Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi 

kurucularının yönetim organlarında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde: 269/2004 

tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Uncu maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile kasten islenen bir suçtan dolay bir yıl veya daha fazla sureyle hapis 

cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarına 

karşı suçlar. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı, milli savunmaya karşı  suçlar Devler sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikāp, rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık sahtecilik, güveni kötüye kullanma 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama, kaçakçılık suçları cinsel dokunulmazlığa karşı ve 11/10/2006 tarih 

ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun işlenen 

suçlardan ceza almamış olmak veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma, terör 
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örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik mensubiyeti ya da iltisaki yahut 

bunlarla  ilişik olma şartı aranır. 

BİNA NİTELİĞİ 

Kurum binalarının nitelikleri, bu binalarda açılabilecek kurumlar ile her tür tesis ve 

donanıma ilişkin standartlar Bakanlıkça belirlenir. 

• Standartlar Yönergesi 

KURUM AÇMA İZNİNİN İPTALI, KURUMUN KAPATILMASI 

MADDE 7-Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete 

başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla 

izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen 

kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsat iptal edilir. 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNUN: 

a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, 

b) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda 

öğrenci resim ya da bilgilerini kullanması, 

c) Haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması 

d) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve 

yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması, 

e) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel 

çalıştırması,  

f)1739 sayili Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile  temel 

ilkelerine uymaması, 

g)Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, 

ğ)Mevzuata uygun olarak kapatılmaması hallerinde ceza uygulanır 
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ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNA: 

(A). (b). (c) ve (d) bentlerindeki filler için brüt asgari ücretin beş kati 

(e) ve (f) bentlerindeki filler için brüt asgari ücretin on katı 

ve (g) bendindeki fiil için brüt asgari ücretin yirmi kat idari para cezası uygulanır, 

Bu fıkranın (a), (b). (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki fiillerin tekrar halinde idari 

para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır ve bu bentlerdeki fiillerin üçüncü kez 

tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal 

edilir, 

Heyet bendindeki fiilin işlenmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para 

cezası verilir ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. İdari 

para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. 

ÖRNEK SORU: 

Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapan  kurucuya aşağıdaki 

cezalardan hangisi teklif edilir? 

a) brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası 

b) brüt asgari ücretin on kati idari para cezası 

c) brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası 

d-)kurum kapatma cezası 

cevap:A 

 

ÖZLÜK HAKLARI VE SORUMLULUKLAR 
Md. 9 :Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler le 

kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı 

süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. 

Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak 

olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha 

az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir. Kurumlarda görev yapan yönetici, 

öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, Sosyal güvenlik ve özlük hakları 

yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı iş Kanunu, 

 Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve 

Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi idarelerden Maaş Alan ilkokul 

Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler 
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için Teşkil Edilecek sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve 

Öğretmenlerin Alacaklarına Dair kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında , hükümlerine tabidir. 

657 DMK 125. MD' Si 

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını  gerektiren 

fiil ve haller şunlardır . 

Uyarma  

Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile 

bildirilmesidir. 

Verilen emir ve görevlerin tam zamanında  yapılmasında , görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde görevle ilgili araç ve 

gereçlerin korunması ve kullanılması bakımında kayıtsızlık düzensizlik göstermesi 

uyarılma sebebidir. 

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini 

terk etmek, 

b-) Usulsüz müracaat veya şikayetde bulunmak, 

c-)Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,  

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak 

Kınama 

Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 

Kınama cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır ; 

Verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında görev mahalin de kurumlarca 

belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve 

gereçlerin korunması görev kullanılması bakımında kayıtsızlık düzensizlik göstermesi 

uyarılma sebebidir. 

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, 

İş arkadaşlarına sataşmak gibi.                                                                                                             
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Aylıktan kesme 
Memurun brüt aylığından 1/30-1/8 kesinti yapılmasıdır. 

Özürsüz olarak bir yada iki gün  göreve gelmemek. 

Kasıtlı olarak emir ve görevleri  tam zamanında yapmamak. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması 

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3  yıl 

durdurulması. 

Göreve sarhoş gelmek 

Özürsüz olarak 3-9 gün göreve gelmemek. 

 

Devlet memurluğundan çıkarma 

Özlük hakları ve sorumluluklar                                                                                                 

ÖZLÜK HAKLARI VE SORUMLULUKLAR 

Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 

gerektiren fillerin halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine 

brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2 'si cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. 

Tekrarı halinde ise göreve son verilir.  1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma 

veya 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma 

cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi halinde . Bakanlığın görüşü  alınmak 

suretiyle makam tarafından son verilir .  Kurumlarda görev yapan yönetici , öğretmen 

uzman öğretici usta öğreticiler  görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri 

nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan olayı 5237 sayılı Türk ceza kanununun 

kavuşması bakımından kamu görevlisi sayılır. 

ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ 

Madde 10- iki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, etmen, uzman 

öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni veren makam tarafından iptal edilir. 

Kurumların teftiş ve denetlenmesi sırasında valilik, lüzum görülen durumlarda 

durumun yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerini görevden 

uzaklaştırabilir. Bu takdirde valilikçe, geçici görevlendirme yapılarak gerekli önlemler 

alınır. 



14 
 

       

3.VİDEO; Özel EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak eğitim ve öğretim hizmetlerinin 

yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar. 573 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 

açılımını anlatıyor yönetmelikte.  

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREY 

Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akrabalarından anlamlı düzeyde farklılık 
gösteren birey.                                                                                     
 
 ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREY  

 İşitme engelli  

 Zihinsel engelli  

 Görme engelli 

 Bedensel engelli  

 Otizm olan birey 

 Özel yetenekli avantajlı 

 

- İşitme engelli: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı 

özel eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey  

-Zihinsel engelli: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum 

becerilerinde yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine sınırlı 

düzeyde ihtiyacı olan birey 

-Görme engelli: görme gücün kısmen yada tamamen kaybından dolayı özel 

eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey.  

-Bedensel engel: kas iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel 

eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey  

-Otizm olan birey: sosyal etkileşim sözel ve sözel olmayan iletişim ilgi ve 

etkinliklerdeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitim ve ile destek eğitime ihtiyacı olan 

birey.  

-Özel yetenekli birey: yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen,yaratıcılık, sanat, 

liderliğe ilişkin kapasitesinde önde olan özel akademik yeteneğe sahip soyut 

fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek 

düzeyde performans gösteren bireyi tanımlar.  

LEWİS TERMAN araştırmacı zeka testlerini kurgulayan zeka testlerini ortaya 

çıkaran kişi. Standfort üniversitesinde Heny Cowellismin de bir gençle tanıştı 

çocuk ilgisini çekti ona zeka testi yapmaya karar verdi çocuğun IQ su140, İn 
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üzerindeydi TERMAN büyülendi daha kaç kayanın içinde elmas olduğunu merak 

etti bu arada meşhur STANFORD BİNET testi onun eseriydi.  

Önce bir ekip kuruyor %100 giren çocukları seçti ikinci teste 130 üzerinde puan 

alanları seçiyor üçüncü teste140 üzerinde puan alanları seçiyor böylece 250000 

çocuktan 1470 çocuk tespit etti. Bu çocuklara termitler olarak tanımlıyor o bir 

birey için ahlak dışında en önemli özelliğin IQ olduğunu düşündü.  

-termitler geleceğin yazgısı olacaktı ancak yanılmıştı çocuklar ilerleyen yaşlarında 

en iyilerin arasında pek göze çarpmıyorlar başarılı olamıyorlar.  

Başarı için zeka bir yere kadar gerekliydi bir yerden sonra başarıda zeka düzeyi 

çok etkili olmuyor.  

Örneğin Einstein zeka düzeyi 150 idi bilgi yarışmalarının şampiyonu Langan ise 

195 idi ama Langan hiç bir zaman Einstein e benzer bir başarı gösteremedi. Aziz 

sançar ın bir sözü ben zekaya inanmam çok çalışmaya inanırım çok doğru bir söz 

başarı için yeteri kadar zeka gerekliydi gerisi çabayı.  

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA ESASLARI 

a) Eğitsel değerlendirme tanımlama uygun ortamda, bireyin özelliklerine uygun 

ölçme araçlarıyla yapılır. Sağlık sorunları nedeniyle Ram a gelemeyecek 

durumda olanların eğitsel değerlendirme ve tanılamasıyla ilgili iş ve işlemler 

bu bireyin bulunduğu ortamda yapılır.  

b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit 

edilen bireyler, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenlenerek uygun 

eğitim ortamına ve özel eğitim sınıfına yada tam zamanlı kaynaştırma 

/bütünleştim yoluyla Eğitime yönlendirilen öğrenciler için (EK-1)rapor 

5380sayılı özel öğretim kurumları kanunu kapsamında hizmet sunan özel 

eğitim kurumlarında destek eğitim almasına karar verilen öğrenciler için (EK-

2)rapor düzenlenir 

c) ÖZEL eğitim kurumları kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek 

eğitim planı hazırlanır süresi biten raporlar ihtiyaç halinde yenilenir.  

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER  

. MADDE 8-(1)Eğitsel değerlendirme ve tanılama için : 

 Bireyin velisi in ya da okul yönetiminin yazılı talebi,  

 Koruyucu aile yanında kalan bireyler için yapılan başvurularda koruyucu aile 

belgesi  

 Okula kayıtlı olan öğrenciler için Eğitsel değerlendirme istek formu(Ek-3) 
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 Birey için uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi amaçlı başvurularda 

gerektiğinde engelli sağlık kurulu raporu  

 Özel eğitim kurumları kanunu kapsamında hizmet kurumlarda destek eğitim 

hizmeti almak üzere başvurular da engelli sağlık kurulu raporu  

 Özel öğretim kurumları kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek 

eğitim hizmeti alan bireylerin raporlarının yenilenmesi için yapılan 

başvurularda ilgili kurumca düzenlenecek dönem sonu bireysel performans 

değerlendirme formu düzenlenir.  

BİRDEN FAZLA YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN YETERSİZLİĞİ 

MADDE(13)1)zorunlu eğitim çağında olup bir den fazla Yetersizliği nedeniyle 

ilköğretim veya orta öğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki 

öğrenciler için öncelikle özel eğitim okullarında :özel eğitim okulu bulunmayan 

yerleşim yerlerinde diğer okullar bünyesinde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri 

kurulunun teklifi doğrultusunda valilik Oluru ile sınıf açılır. Bu sınıflarda 

hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.  

 Sınıflarda özel eğitim programı uygulanır öğrencilerin başarılarının 

değerlendirilmesi takip ettikleri özel eğitim programı esas alınarak hazırlanan 

BEP E göre yapılır.  

 Bu sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır. Sınıfların 

mevcudu en fazla 4 öğrenciden oluşur 

 Dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur.  

 Bu sınıflarda ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından 

bünyesinde açıldığı okulda uygulanan programa uyarlar 

 Özel eğitim meslek okulu veya özel eğitim uygulama okulu (3) kademe 

programını tamamlayan öğrencilere takip ettikleri eğitim programına uygun 

diploma (Ek – 8)veya EK – 9)düzenlenir. 

 

EVDE EĞİTİM HİZMETİ  

MADDE 14(1)Zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim çağındaki özel eğitim ihtiyacı 

olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün 

eğitim kurumlarından yararlanamayacağı yada yararlanması durumda sağlığı 

açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabib 

tarafından düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporunda belirten öğrencilere 

verilen yazılı talebi ve özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda 

ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.  

2)Evde eğitim hizmetlerinin sunulmasına aşağıdaki hususlar dikkate alınır 
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a) öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati sorumlu 

olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim 

programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 

10 ders saatinden diğer ortaöğretim bünyesinde bir kayıtlı olanlar için ise haftada 

16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.  

b)ilköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler planlanırken 

merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler ortaöğretim programlarını 

takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği 

ders yoğunluğu dikkate alarak planlama yapılır 

c) özel eğitim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler düzenlenirken 

öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.  

Ç) ortaöğretim kademesinde özel eğitim programından sorumlu olan öğrenciler için 

eğitim programında yer alan meslek dersleri dışındaki dersler için evde eğitim 

hizmeti planlanır.  

d) Evde eğitim hizmetlerinde öğrencinin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim 

programını esas alınarak özel eğitim öğretmenleri okulöncesi öğretmenleri sınıf ve 

diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. 

e)öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sorumlu olduğu eğitim 

programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır 

okutulan derslerin planları e okul sistemine işlenen öğrenci okutulmayan yerlerden 

muaf tutulur.  

f) BİREYLERİN başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından öğrencinin 

kayıtlı bulunduğu okul yönetimine bildirilir sınıf geçme ve diğer işlemler kayıtlı 

olunan okul yönetimi tarafından yürütülür. 

 

4.video: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

MADDE 20 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri eğitim 

programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır. Bu programda; 

a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlara ve kısa dönemli amaçlara, 

b) Sunulacak destek eğitim hizmetinin türüne, süresine ve hizmetin kimler tarafından 

nasıl sağlanacağına, 

c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim 

materyallerine, 

ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemelere, 
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d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile olumlu 

davranış kazandırmaya yönelik uygulanacak yöntem ve tekniklere, 

e) Öğrencinin kişisel bilgilerine, yer verilir. 

 

Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programları 

MADDE 21 – (1) BİLSEM’e kayıtları yapılan öğrenciler; 

a) Uyum, 

b) Destek eğitim, 

c) Bireysel yetenekleri fark ettirme, 

ç) Özel yetenekleri geliştirme, 

d) Proje üretimi ve yönetimi, 

programına alınırlar. 

 

(2) Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda bilim ve 

sanat merkezi müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” (EK – 10) verilir. 

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim 

MADDE 22 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler Özel Eğitim Değerlendirme 

Kurulu Raporu doğrultusunda her tür ve kademedeki eğitimlerini 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürebilirler. 

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini 

akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı 

olarak sürdürebilirler. 

(3) Okul öncesi eğitim, ilköğretim ya da mesleki ve teknik eğitim programlarının 

uygulandığı özel eğitim okullarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim 

verilebilir. 

(4) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda BEP geliştirme birimi 

oluşturulması zorunludur. 

(5) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu ile Ödül ve Disiplin Kurulu’nda 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle ilgili alınacak 

kararlarda BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapılır. 
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Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim 

MADDE 23 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim 

hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler. 

Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır. 

b) Ortaöğretimi tamamlayan öğrencilere akranlarına verilen diploma düzenlenir. 

c) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda özel 

eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılır ve destek eğitim 

odası açılır. 

ç) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan 

okullarda özel eğitim ihtiyacı olan bireyler gelişim özellikleri de dikkate alınarak 

sınıflara eşit sayıda ve her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilir. 

Ancak bu sayı birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda ihtiyaç doğrultusunda 

artırılabilir. 

d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan özel eğitim okullarında sınıf 

mevcutları 5’i özel eğitim ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en 

fazla 14; diğer kademelerde 15 öğrenci olacak şekilde oluşturulur. 

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarında 

başarının değerlendirilmesi 

MADDE 24 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam 

eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kayıtlı olduğu okulda uygulanan 

mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

a) Öğrencilerin başarıları BEP ’lerine göre değerlendirilir. 

b) Tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim 

özellikleri ve eğitim performansları doğrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve 

materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır. 
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5.video 

TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA/ BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM 

UYGULAMALARINA BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

c) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için merkezi sistem sınavlarında gerekli 

tedbirler alınır. 

ç)İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve 

kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda 

yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. 

d) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular 

kabartma olarak, belirlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak 

değerlendirme yapılır. 

e) Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler velinin yazılı talebi doğrultusunda 

motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulur. 

f) Öğrencilere, velinin talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda 

ilkokulda bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. 

DESTEK EĞİTİM ODASI 

 Madde 25- (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim 

veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren 

öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il 

veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. 

a) Eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin 

alacağı haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda 

belirlenir. Bu planlama haftalık ders saatinin %40 ını geçmeyecek şekilde 

yapılır. 

b) Destek eğitim odasında görev alacak öğretmenlerin çalışma programları 

okul yönetimince yapılır. 

c) Okullarda birden fazla oda açılabilir. 

d) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak 

bire bir eğitim yapılır. Ancak, BEP geliştirme biriminin kararı 

doğrultusunda gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan 
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öğrencilerle bire bir eğitim yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim 

alacağı grup eğitim yapılabilir.  

e) Destek eğitim BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun 

ders saatleri içinde ve ya dışında ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilir. 

 

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ AÇILMASI 

 Madde 26- (1) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda ayrı 

bir sınıfta eğitim almalarına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 

resmi ve özel okullarda il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi 

doğrultusunda valilik oluru ile özel eğitim sınıfları açılır. Açılan özel eğitim sınıfına 

ilişkin bilgiler bakanlığın kurum bilgilerinin verişi girişi yapılan sistemine işlenir. 

İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULANAN ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI 

 Madde 27-(1) Görme veya işitme engelli öğrenciler için ilkokullarda özel 

eğitim sınıfları açılır. İlkokulu tamamlayan öğrenciler için 5. Sınıftan itibaren 

yetersizliği olmayan akranlarıyla tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması 

yoluyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır.  

(2) İmam Hatip Ortaokulları haricindeki diğer ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde 

hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler 

için özel eğitim sınıfları açılır. 

a) Aynı tür yeterliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır. 

b) Öğrenciler, ilköğretim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri 

programlar temel alınarak BEP hazırlanır. 

c)Sınıfların mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur. Ancak otizmli öğrenciler için 

max 4 öğrenci olabilir. 

ç) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal 

etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar. 

h) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular 

kabartma olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak 

değerlendirme yapılır. 
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EN AZ SINIRLANDIRILMIŞ ORTAM                                                                   

Tam zamanlı kaynaştırma                                                                                                   

Yarı zamanlı kaynaştırma                                                                                                   

Özel eğitim sınıfı, Özel eğitim okulu, Özel eğitim Uygulamaları                                    

ÖRNEK SORU: Destek eğitim odasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Destek eğitimi alacak öğrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek eğitim 

odası açılabilir. 

b) Gerektiğinde rehabilitasyon merkezlerinde açılır. 

c) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire 

bir eğitim yapılır. 

d) Gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle bire bir 

eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de 

yapılabilir.  

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  

Amaç Ve Kapsam Bu yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, engelli bireylere uygulanacak destek 

eğitim programları engel grupları ve dereceleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde engelli bireylere uygulanacak destek eğitim giderlerinin karşılanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

TANIMLAR 

Aile eğitimi:  Engelli bireyin eğitim sürecinde doğrudan katılan bireylere engel ve 

yetersizliğe ilişkin bilgi verme, yasal hak ve sorumluluklarını bildirme, psikolojik 

danışma ve rehberlik çalışmaları yapma, engelli bireyin özel eğitime ilişkin 

gereksinimlerini belirleyerek ailelerin eğitime aktif katılımlarını arttırmaya yönelik 

yapılan çalışmalardır. 

Bireysel eğitim: Özel eğitimin ihtiyacı olan engelli birey için hazırlanmış olan BEP in 

esas alındığı ve birebir yapılması gereken eğitim 

Grup eğitimi: Engel grupları, engel niteliği ve derecesi, engellinin takvim yaşı ve 

gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modüllerin dikkate alınarak birden 

fazla bireyden oluşan gruplara verilen eğitim 
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6.video: 

Bireysel Eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan engelli bireyler için hazırlanmış olan 

BEP’in esas alındığı ve birebir yapılması gereken eğitim.  

Grup Eğitimi: Engel grupları, engel niteliği ve derecesi, engellinin takvim yaşı ve 

gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modülleri dikkate alınarak birden 

fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitim. Destek eğitim hizmeti Özel eğitim 

değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun 

görülen bireylere verilen eğitim  

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi: Özel eğitim ihtiyacı olan 

engelli bireylerin eğitimlerini sürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve 

ihtiyaçları doğrultusunda BEP’ lerini hazırlamak amacıyla oluşturulan birim.  

 

 

Çalışacağımız kurumlar nelerdir:  

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, Engelli birey modülü ,E-okul   

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinde Verilen Eğitim Hizmetlerinin Amacı, 

1739 Sayılı Milli Eğitiminin Genel Amaç Ve Temel İlkeleri Doğrultusunda ;  

 Sağlanan imkan ve eğitim ile engelli bireyleri hayata hazırlamak.  

 Topluma faydalı, toplumla uyumlu bireyler yetiştirmek.  

 Engelli bireylerin engel durumlarına göre iyileştirme, eğitme ve davranış 

kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunma.  

 

Özel eğitim kurumlarının açılması ve kapatılması:  
Madde 6- (1) özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi gazetede yayımlanan MEB özel öğretim 

kurumları yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve kapatılır.  

 

Kurumlarda kimler çalışır.:                                                                                             

Kurum müdürü: 

 İsteğe ve ihtiyaca göre müdür ve müdür yardımcısı.  

 Zorunlu eğitim personeli.  

 Rehber öğretmen ve psikologlar.  

 600 ve üzerinde olan kurumlarda sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı ve 

diğer personeller.  
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 Eğitim fakültesi mezunu, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine atanacak 

veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az 3 yıl eğitim personeli 

olarak çalışmış kişiler kurum müdürü olabilir.  

 

Uzman öğreticinin görevleri:  

Sınıf Öğretmeninin;  

 Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi 

ile iş birliği yapmak.  

 BEP ‘te alanı ile ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak.  

 Bireylerin durum ve ihtiyacına göre materyal hazırlamak.  

 kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki 

bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog ve rehber 

öğretmenle ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek.  

 Engelli bireylere gerekli eğitimi vermek, diğer öğretmen ve uzmanlarla 

eşgüdümlü çalışmak.  

 Engelli bireylerin kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne 

ilişkin tedbir almak  

 Engelli bireye yönelik eğitim vermek.  

 

Örnek Soru: cevap d  

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim öğretmeninin görevleri arasında değildir?  

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi 

ile iş birliği yapmak.  

b) BEP’te alanı ile ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak.  

c) Engelli bireylerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin 

bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbir almak.  

d) Engelli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerini yürütmek  

 

1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bakanlıkça onaylanmış destek eğitim 

programları uygulanır.  

2)Hem bireye hem de ailelerine yönelik eğitim verilir. Eğitim bireysel ve grup 

şeklinde olabilir.  

 3)Grup eğitimi bireylerin ihtiyaç ve gelişim durumuna yönelik verilir.  

4) Destek eğitim programlarının eğitimi verecek personel  Bakanlıkça belirlenir.  
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Hangi programlar hazırlanmış Bakanlıkça :  

 Bedensel engelli bireyler DEP  

 Dil ve konuşma güçlüğü DEP  

 Görme engelli bireyler DEP  

 İşitme engelli bireyler DEP  

 Özel öğrenme güçlüğü DEP  

 Yaygın gelişimsel bozukluklar DEP  

 Zihinsel engelli bireyler DEP  

 

Özel Eğitim Merkezlerine Kayıt Kabul :  

 Kayıt, engelli birey modülü üzerinden yapılır.  

 Engelli birey ve ailelerinden:  

 Tc numarası.  

 RAM tarafından verilecek kurum raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulu 

eğitim planı  

 Varsa geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası, etkinlik örnk.  

 İki adet  fotoğraf.  

 

Kurumdan ayrılma ve yeni kuruma kayıt:  

1)Bireyler en az bir ay devam ettikten sonra veli ya da birey kurum müdürlüğü ya da il 

ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirir.  

Yapılan bildirim Engelli birey modülüne işlenir ve bu birey için bildirimin yapıldığı 

ayı takip eden ayda kayıtlı olduğu kurum tarafından ders girişi yapılmaz.  

2) Birey kurumdan ayrılacağı ay içinde hiç eğitim almamış ise kurum tarafından 

engelli birey modülünden ilgilinin yazılı olarak yaptığı kurumdan ayrılma başvuru 

tarihinden itibaren kaydı silinir. Eğitim almış ise silme işlemi il ilçe milli eğitim 

müdürlüğü tarafından bir sonraki ayın ilk iş gününden sonra yapılır.  

3) Bireyin kayıtta verdiği evraklar yeni yaptığı kuruma üç iş günü içinde gönderilir.  

 

Engelli birey ücretleri:  

1) Özel eğitim okulları, öğrenim ücretlerini MEB özel öğretim kurumları 

yönetmeliği hükümlerine göre belirler.  
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2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezleri hazine ve maliye bakanlığınca belirlenen destek 

eğitim tutarı karşılığı bir aylık sürede verecekleri 8 saat bireysel veya 4 saat 

grup eğitimi için ücret belirlemez. Fazlasını talep ederse ödeme yapar.  

Ücretsiz okutulacak engelli bireyler: Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon 

merkezleri, 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanununda belirtilen oranda ve MEB 

özel eğitim kurumları yönetmeliği doğrultusunda bireyi ücretsiz okutur.  

İş takvimi :  

Bir günde en fazla üç ders saati eğitim verilir. Ders eğitim bir ay içinde saatleri iki 

haftaya dağıtılarak planlanır.  

Doğal Afet ve çeşitli nedenlerle yapılamayan eğitimlerin telafisi yapılır. Aynı hafta 

içinde 4 saat bireysel veya 2 saat grup eğitimi, aynı ay içerisinde 8 saat bireysel 

veya 4 saat grup eğitimi olacak şekilde planlanır. Telafi eğitiminde 3 saatten fazla 

ders yapılmaz.  

Günlük Çalışma Saatleri Ve Devam Devamsızlık :  

 08.00 19.00 saatleri arasında yapılır.  

 Şartlara göre 09.00 20.00 olarak da düzenlenebilir.  

 Devam, devamsızlık : eğitim süresi 40 dk drs, 10 hazırlık dinlenme, 10 dk 

aileye bilgi vermek çok önemli.  

 Devamsızlıklar engelli modülüne işlenir.  

 Üst üste 8 haftayı geçen mazeretsiz devamsızlık yapan bireyin kaydı silinir.  

 Yeni kayıt yaparsa eğitime devam eder.  

 Doğal afetler, sokağa çıkma yasağı, tatil, hastalık ve yatak istirahati gibi 

durumlar mazeret olarak kabul edilir.  

 Ders ve devam takibi 90 gün süreyle kayıt yapabilme özelliği olan kamera 

kayıtları ile yapılır.  

7.video 

Kurumlar, engelli birey ve eğitim  personelinin yüzünün net bir biçimde görülebileceği 

şekilde kamera sisteminin kurmakla ve elektrik kesintisi kayıtların kaybolması teknik 

arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi 

alır. Verilen destek eğitimlerine ilişkin kamera görüntülerinin sunulamaması halinde 

gerçekleşen ödemelerle ilgili olarak 652 sayılı özel barınma hizmeti veren kurumlar ve 

bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 43 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 
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ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI 

DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

Özel eğitim giderleri; 
-birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetinin sunan veya yararlananların gerçek dışı 

beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu 

tutarlar i iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilden tahsil edilir. Bu 

fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından 

tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. 

(10)yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla en az %20 

oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek 

eğitimi almak üzere 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu kapsamındaki 

kurumlara gidemeyecek durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek 

eğitimi için kamera kaydı aranmaz. 

(11)Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca görevlendirilen eğitim personelinin o 

gün içerisindeki diğer saatleri engelli bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım 

süresi dikkate alınarak programlanır. 

-Bu program engelli birey modülüne işlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından 

onaylanır. 

 

ENGELLİ BİREYİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME 
 

MADDE 26-(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim  ve rehabilitasyon birimi ile özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylerin başarısının değerlendirilmesi 

BEP' lerine göre yapılır. 

Engelli bireylerin izlenme ve değerlendirilmeleri, destek eğitim programlarında yer 

alan açıklamalar ve ölçme araçları dikkate alınarak BEP birimince yürütülür. 

 

ÖDEME ŞARTLARI 

 Engelli bireyin kuruma ve engelli birey modülüne kayıtlı olması, 

 Engelli bireyin alması gereken destek eğitimi programının kurumda 

uygulanmak üzere Bakanlık veya valilik izninin alınmış olması  

 Kurumda destek eğitimi programında  yer alan modülleri uygulamak üzere 

yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş 

olması, 

 engelli bireye kurumca aylık olarak belirlenen tutar karşılığında bir ayda en az 8 

ders saati bireysel 4 ders saati grup eğitimi verilmiş olması 

 engelli bireye verilen bireysel ve grup eğitimi süresinin özel eğitim 

değerlendirme kurulunca engelli bireye önerilen destek eğitim programlarında 
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yer alan modül ve modüller için belirlenen toplam ders saati sayısını 

geçmemesi gerekmekte, 

 kurumlarda istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına 

ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna verilmiş 

olması ve bu kurumların sosyal güvenlik kurumuna idari para cezası,prim ve 

prime ilişkin borçlarının olmaması veya borç bulunmakla birlikte 6183 sayılı 

amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre tescil ve 

taksitlendirilmiş  ya da özel kanunlara göre  yapılandırılmış olup taksitlerinin 

düzenli ödenmiş olması 

 ilgili mevzuattaki zorunlu haller hariç; zorunlu eğitim çağındaki engelli bireyin 

e-okulda kayıtlı olması gerekmekte, 

 Kameralı görüntüleme sistemlerine ilişkin kayıtlar il milli eğitim 

müdürlüklerince görevlendirilen maarif müfettişleri-yardımcıları, ilmi eğitim 

müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim şube müdürleri diğer denetim yetkisi 

bulunanlarca veya milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme 

yapıldıktan sonra incelenir yapılan inceleme sonucunda gerçek dışı beyanda 

bulunan kurumlara ilişkin 27 inci maddenin kin fıkra hükümleri uygulanır. 

İNCELE, SORUŞTURMA VE DENETİM 

Denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme soruşturma denetimlerde onayın 

alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını 

sunamayan veya kamera kayıtlarında Engelli birey modülü üzerindeki eğitim 

saatleriyle kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin 

yapılmış olması halinde 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 43 üncü maddesi 

ikinci fıkrasında yer alan hükümlere uygun işlem yapılır 

 

TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR 
MADDE 28-Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aşağıda belirtilen defter ve 

doyalar tutulur; 

 gelen giden evrak defteri 

 ders defteri 

 evrak zimmet defteri 

 personel kurulu karar defteri 

 dosyalar  

 engelli birey dosyası, aile görüşme formu  ve kaba değerlendirme formu-aylık 

performans değerlendirme kayıt tabloları dönem sonu bireysel performans 

değerlendirme, son değerlendirme formu-bireyselleştirilmiş eğitim programı 

 aile eğitim danışmanlığı dosyası 

 personel dosyası 

 gelen giden evrak dosyası 
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 teftiş dosyası 

ÖDEME ŞARTLARI 
MADDE- (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine ve 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden engelli bireylerin destek eğitimi 

giderlerinin her yıl aylık olarak hazine ve maliye bakanlığınca belirlenen tutarının 

bakanlıkça karşılanabilmesi için;, 

a)engelli bireyin sağlık kurulu raporuyla asgari %20 engelli olduğunun tespit 

edilmiş  ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve 

tanılaması yapıldıktan sonra düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş 

olması gerekmekte, 

 

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 43 ÜNCÜ MADDESİ 

İKİNCİ FIKRASI 
-Eğitim hizmetinin sunan veya yararlananların gerçekdışı beyanda bulunmak suretiyle 

fazladan ödenmeye sebebiyet vermeleri durumunda vu tutarlar, iki katı ve kanuni 

faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilden tahsil edilir. 

bu fillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından 

tekrarı halin ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. 

 

ÖDEME 

MADDE-31-(1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam 

eden engelli bireylerin aylık destek eğitimi giderleri maliye bakanlığınca belirlenir ve 

bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten kurumca engelli bireye bir ayda 8 

ders saati  bireysel ve 4 ders saati grup eğitimi  verilmesi şartıyla kurumlara ödenir. 

(3)özel eğitim değerlendirme kurulunca  engelli bireye destek eğitimi program ve 

modüllerinde belirtilen eğitim süresinin tamamlanmasından sonra tekrar alınmasının 

önerilmesi halinde bakanlıkça bu program ve modüllerinde süreleri belirtilen eğitim 

için bir defa daha ödeme yapılır. 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİ KAPSAMI 

Bu yönetmelikte 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununda 

belirtilen özel eğitim kurumlarını kapsar. 
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KURUM AÇILABİLMESİ İÇİN 

 Form dilekçe 

 özel eğitim  ve rehabilitasyon merkezlerinin uygulayacakları öğretim 

programının onayladığı Talim ve terbiye kurulunun kararının tarih ve sayısı 

 kurum açılacak binanın çevresinin sağlık yönünden uygunluk raporu 

 kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor 

 kurum açılacak binada yangın karşı alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce 

düzenlenen rapor 

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise 

kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim 

fakültelerinden mezun olduğuna, 

 öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezinde en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair 

belge, 

KURUM AÇMA 

Kurum açmak için belgelerle valilik veya kaymakamlıklara müracaat edilir. 

 

KURUM AMA İZNİ İLE İŞ YERİ AÇMA  VE ÇALIŞA RUHSATININ İPTALİ 

İLE İDARİ PARA CEZALARI 

MADDE-(9) kanunun 7 inci maddesi ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen 

fiillerin inceleme soruşturma denetleme sonucunda tespiti halinde kanun da belirtilen 

miktarlarda idari para cezası kurum açma iznini vermeye yetkili makam 

tarafında verilir. 

-soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma  ruhsatı iptal edilen 

kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma yada br 

kuruma ortak olma  izni verilmez. 

 

KURUM BİNALARI 

MADDE-11 

 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binası dışında olan kullanım 

hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır. 

 

Binanın zemin katının dışında birden fazla katı  bulunan kurumlarda veya binanın 

zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör veya engellileri erişe bilirliğini 

sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Ancak binanın 

zemin katında bölümleri bulunan okullar dışındaki kurumlarda engelli erişe bilirliğinin 

sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin 

hizmetlerin bu katta verilmesi halinde diğer katlar için erişebilirdik şartı aranmaz. 
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KURUM BİNALARININ KULLANILMASI 
MADDE-19-(1)Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri 

dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 

ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda ücretli veya ücretsiz, 

kısa süreli geçici ve kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler 

kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılabilir. 

 

SÖZLEŞME 

MADDE-43-(1) 4857 Sayılı iş kanunun hükümlerin göre kurucu ve kurucu temsilcileri 

ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri bu yönetmeliğin ekinde yer alan 

sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az 1 yıl süreli olmak üzere üç nüsha 

düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası çalışma izni 

düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, 

diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir. 

 

İŞTEN AYRILMA 
MADDE-44-(1) Sözleşme süresi sona erenler hariç,4857  sayılı İş kanunu 

hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme 

süresi sona ermeden aynı kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu 

isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı 

düzenlenir. 

(5)Bu madde de belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre 

ile kurumlarda  görev verilmez 

 

8.video: İŞTEN AYRILMA 

 MADDE 44 – (1) Sözleşme süresi sona erenler  hariç, 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme 

süresi sona ermeden aynı Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu 

isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı 

düzenlenir. 

(5) Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre 

ile kurumlarda görev verilmez. 

 

Kimlik kartı 

 MADDE 65 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personele bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-9)’a uygun olarak kurum yönetimince hazırlanan ve 

millî eğitim müdürlüğünce  soğuk mühür ile onaylanmış kimlik kartı düzenlenir. 

Görevden ayrılan personelin kimlik kartı kurum müdürlüğünce il veya ilçe millî eğitim 

müdürlüğüne iade edilir. 
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Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü 
 MADDE 67 – (1) Kurumlar, denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların 

denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve 

gereçlerden de yararlanılabilir.  

(2)Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

aldıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenir. 

 

Reklam ve ilanlar 

 EK MADDE 4 – (1) Kurumların reklam ve/veya ilanlarında öğrenci resimleri ve 

isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz. 

 (2) Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı 

bilgilerin bulunduğu kare koda yer verilir. Kare kod, kurumun girişinde kolaylıkla 

görülebilecek bir yerde bulunur. 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ 

Bu Yönergenin amacı, özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak 

araç gereçlerin standartlarını belirlemektir. 

İnceleme raporları  
MADDE 5 (1)  Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması 

istenen kurumun türü ve seviyesi, kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim 

görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir 

ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, 

inceleme raporları düzenlenir. 

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı 
 MADDE 7 - (1) Kurumların derslik, uygulama atölyesi/uygulama laboratuvarı ve 

ders yapılan diğer bölümlerinde var olan pencerelerin binanın dış cephesinde 

bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, uygulama atölyesi ve 

ders yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 

10’undan az olamaz. 

Derslik kapıları 

 MADDE 9 - (1) Kurumlarda derslik ve ders yapılan diğer bölümlerden kontenjanı 

20’ye kadar olanların kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 4 üzeri olanların 

kapı genişliği ise en az 90 cm olur. Bedensel engelli bireyler için öğretim programı 

uygulanan özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerinin kapıları 100 cm’den az olamaz. 
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Merdivenler 
Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması hâlinde 

bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri 

alınmış benzeri erişim imkânları bulunur. Engelli rampaları yürürlükteki mevzuata 

uygun olmak şartıyla en fazla % 6 eğimli olur. 

 

Tavan yüksekliği 
 MADDE 11- (1) Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban 

ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliğinin 3 m’den az 

olmaması esastır. Ancak tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda, derslik 

tavan yüksekliği 2,4 m’den az olmamak şartıyla;ç)… ve bünyesindeki özel eğitim ve 

rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde her bir engelli 

birey için 7 m³, d) Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonlarının kontenjanı 

tespit edilirken her bir engelli birey için en az 30 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan 

tespit edilir. 

 

Koridorlar  

MADDE 12 - (3) Bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel 

eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği 

genişlikte olur. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 Özel Eğitim Okulları Okul binaları  

MADDE 21  (1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, 

özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), 

özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile özel eğitim meslek okulunun en az 

öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması 

esastır. Aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde özel eğitim uygulama okullarının 

aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş, çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet 

ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir. Ancak, özel eğitim uygulama 

okulu (I. kademe) ve özel eğitim uygulama okulu (II. kademe) ya da özel eğitim 

uygulama okulu (II. kademe) ile özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ve özel 

eğitim meslek okulu aynı binada açılmak istenmesi durumunda; tuvalet ve lavabolar 

her okul için ayrı ayrı düzenlenir. Aynı binanın birbirine geçişi bulunan farklı blokları 

dışında aynı katta okulların ders yapılan bölümleri bulunamaz. (2) Özel eğitim 

uygulama okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak 

istenmesi hâlinde, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde 

belirtilen özür grubuna göre bireysel ve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler 

destek eğitim programı uygulayacaklarda ayrıca bedensel engelli bireyler destek 

eğitim salonu düzenlenmesi gerekir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde bulunması gereken bölümler 

 MADDE 30 - (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bahçesi bulunan müstakil 

binalarda açılır. (2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken 

bölümler 

 a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.  

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 100’den fazla olan merkezlerde en az 8 m2 

büyüklükte düzenlenir. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her 

öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

 ç) Görme engelli bireyler destek eğitim programı: 

       1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan 

verilir. 

     2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer 

hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 

kontenjan verilir. 

 

 d) İşitme engelli bireyler destek eğitim programı: 

      1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan 

verilir.  

    2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer 

hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 

kontenjan verilir. 

 

i) Uygulama evi: zihinsel engelli, görme engelli ve yaygın gelişimsel bozukluk 

programı uygulayan merkezlerde en az 15 m2 

 j) Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap 

verecek büyüklükte olur.  

k) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

l) Tuvalet ve lavabolar: 

 Her 20 birey için kız ve erkek bireyler ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

30 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo 

düzenlenir. 30’dan sonraki her 30 personel ve her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo 

daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve 

tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde 

düzenlenir. 

m) Oyun bahçesi: 

 Merkezlerde binaya verilecek toplam birey kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe 

bulunur. Bahçe alanı her bir birey için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. İsteğe 
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bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar 

bulundurulabilir. 

150 m2 lik bir bahçe alanı olan kurumda en fazla 100 öğrenci kontenjanı 

verilebilir.(100x1,5) 

 

Çeşitli hükümler 

 MADDE 31 - (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri 

erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım 

alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli 

rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olur. 

 (2) Eğitim odalarının zemini, kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme 

ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma, kalorifer 

tertibatı veya iklimlendirme sistemi ile yapılır. 

 (3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, 

koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim odaları ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa 

asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar Braille alfabesi ile yazılır. 

 

 9. video: 4857 SAYILI İŞ KANUNU 

 

Amaç Ve Kapsam 

Madde 1-Bu kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan 

işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını 

düzenlemektir. Bu kanun 4. Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün iş yerlerine , bu 

işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına 

bakılmaksızın uygulanır. 

 

EŞİT DAVRANMA İLKESİ 

 

Madde 5- İş ilişkisinde dil,ırk,renk,cinsiyet,engellilik,siyasaldüşünce,felsefiinanç,din 

ve mezhep benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 

İşveren esaslı sebepler olmadıkça  tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli 

çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı 

işlem yapılamaz. 

İşveren biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça , bir işçiye, 

iş sözleşmesinin yapılmasında ,şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona 

ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem 

yapamaz. 

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 

kararlaştırılamaz. 

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir 

ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukardaki 
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fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında, işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir 

tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 

 

 

İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 
Madde 6- İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka 

birine devredildiğinde devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş 

sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. 

Devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklardan işçinin devreden 

işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. 

 

İŞ SÖZLEŞMESİ 
Madde 8- İş sözleşmesi bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer 

tarafın(işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi 

kanununda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir. Süresi 1 yıl ve daha fazla 

olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde olması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve 

her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

Yazılı söz yapılamayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel 

çalışma koşullarının günlük yada haftalık çalışma süresini temel ücreti ve varsa ücret 

eklerini ücret ödeme dönemini süresi belli ise sözleşmenin süresini, fesh halinde 

tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle 

yükümlüdür. 

 

DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 
Madde 15- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi 

en çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar 

uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraftarlar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek 

olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Çalıştığı günler için ücret ve diğer haklar 

saklıdır.  

 

SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL 
Madde 19- İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve kesin bir şekilde 

belirtmek zorunda. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranış veya verimi ile ilgili nedenlerle 

feshedilemez. Ancak işverenin 25. Maddenin 2. Numaralı bendi şartlarına uygun fesih 

hakkı saklıdır. 

 

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ 

Madde 20- İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği 

tarihinden itibaren 1 ay içinde işe yada talebiyle iş mahkeme kanunu hükümleri 

uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.  
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Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılmaması halinde son tutanağın 

düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesi dava açabilir.  

 

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESİH SNUÇLARI 

Madde 21-İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli 

olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine 

karar verildiğinde işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. 

İşçiyi  başvurusu üzerine işveren 1 ay içinde işe başlatmaz ise en az 4 aylık ve en çok 

8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. 

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde işçinin işe 

başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  

 

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİ  

Madde 22- İşveren iş sözleşmesi ile veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 

yönetmeliği vb kaynaklar ya da iş yeri uygulaması ile oluşan çalışma koşullarında 

esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapılabilir. 

Bu şekilde uygun olarak yapılmaya ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak 

kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. 

 

YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
Madde 23-Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine 

girmiş olan işçi sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine 

uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle 

feshinden ötürü işçinin sorumluluğu yanında ayrıca yeni iş veren de aşağıdaki 

hallerde birlikte sorumludur. 

a) İşçinin bu davranışına yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa  

b) Yeni işveren işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa 

c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam 

ederse  

 

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 
Madde 24- Süresi belirli olsun veya olmasın aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. 

1) Sağlık sebepleri 

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılaması için niteliğinden doğan bir sebeple 

işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa  

b) işçinin sürekli olarak yakından veya doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut 

başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hatalığa tutulursa  
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AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VB 
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri 

hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler 

vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa  

b)İşveren işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde 

sözler söyler ve davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa  

c) işveren işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya göz dağı 

verirse yahut işçiyi veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışı özendirir, 

kışkırtır sürükler yahut işçiyi ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç 

işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda 

bulunursa  

d) işçinin diğer bir işçi veya 3. Kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve 

bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa  

e) işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun 

olarak hesap edilmez veya ödenmezse  

f) ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da iş veren 

tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde aradaki ücret 

farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut 

çalışma şartları uygulanmazsa  

ZORLAYICI SEBEPLER 
 İşçinin çalıştığı işyerinde 1 haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek 

zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa  

Madde 25- Süresi belirli olsun veya olmasın işveren aşağıda yazılı hallerde iş 

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 

feshedilebilir.  

 

1) SAĞLIK SEBEPLERİ  

a) işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye 

düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi 

durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş 

gününden fazla sürmesi 

 

b) işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilmeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde 

çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca  saptanması durumunda ; 

  ( alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık kaza doğum ve gebelik gibi 

hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı ; belirtilen hallerin işçinin 

işyerindeki çalışma süresine göre 17. Maddedeki bildirim sürelerini 6 hafta 

aşmasından sonra doğar. ) 
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AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VB 
a)İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli 

vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu 

ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin 

işvereni yanıltması 

 

b) İşçinin işveren yahut aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler 

sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet 

kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması 

 

c) işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması  

 

d) işçinin işverene yahut onu aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine 

sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde alarak gelmesi yada işyerinde bu 

maddeleri kullanması  

 

e) işçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak hırsızlık yapmak işverenin meslek 

sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 

 

f) işçinin işyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir 

suç işlenmesi 

  

g) işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 

2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut 1 

ayda 3 iş günü işine devam etmemesi. 

 

h) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde 

yapmamakla ısrar etmesi 

ı) işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi 

işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri tesisatlı veya 

başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara 

ve kayba uğratması 

 

ZORLAYICI SEBEPLER 

 
İşçiyi işyerinde 1 haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin 

ortaya çıkması. 

 

- işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. Maddedeki 

bildirim süresini aşması için feshin yukardaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun 
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olmadığı iddiası ile 18,20 ve 21. Madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna 

başvurabilir. 

 

 

 

DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ 

 
madde 26,24 ve 25. Maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 

hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi 2 

taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden 

başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl 

sonra kullanılamaz. ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde 1 yıllık süre 

uygulanmaz. 

 

 

YENİ İŞ ARAMA İZNİ  
Madde 27- bildirim süreleri içinde işveren işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş 

arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş 

arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz. Ve işçi isterse iş arama izin saatlerini 

birleştirerek toplu kullanabilir.  

 

ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ 
Madde 32- genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3.kişiler 

tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.  

ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak Türk parası ile iş 

yerinde veya özel olarak açılan bir başka hesabına ödenir.  

işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak 

açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. 

ücret en geç ayda 1 ödenir. 

 

 

ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ 

Madde 34- ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında 

ödenmeyen işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel 

kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir 

nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için en 

yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için 

feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz.  
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ÜCRETİN SAKLI KISMI 
MADDE 35- İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya 

başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile 

üyeleri için hakim tarafından takdir edilerek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka 

borcu alacaklıların hakları saklıdır.  

 

ÜCRET HESAP PUSULASI 
Madde 37- işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını 

gösterir . imzalı veya işyerinin  özel işaretini  taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu 

pusulada ödemenin günü ve ilişkili olduğu dönem ile fazla çalışma hafta tatili, bayram 

ve genel tatil ücretleri asıl ücretlere yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi 

sigorta primi avans mahsubu , nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı 

gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ 

Madde 53- işyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak 

üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin 

hakkınsan vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi 

a) 1 yıldan 5 yıla kadar(5 yıl dahil) olanlara 14 günden  

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden  

c) 15 yıl(dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. 

 

SİGORTA PRİMLERİ  

Madde 61- sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş 

kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç diğer sigorta primlerinin 506 sayılı sosyal 

sigortalar kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden devam olunur. 

 

YILLIK İZİN ÜCRETİ 
Madde 57- işveren yıllık ücretlerini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin 

ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak 

vermek zorundadır.  

 

İŞÇİ VE İŞVERENİN SORUMLULUĞU  
Madde 96- iş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine 

başvurulan işçilere işverenin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısı ile telkinlerde 

bulunmaları işçileri gerçeğe saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir 

suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade 

vermeleri üzerine bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. 
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10.Video: Diğer Mevzuat, Genel Tekrar 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK 

Özel Eğitim Giderleri; 

 43. birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek 

dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri 

durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden 

müteselsilden tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri 

iptal edilir.   

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu; 

 I- Genellik ve Eşitlik: (I) Madde4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, 

engellilik v din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, 

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

 V- Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 – özel eğitim ve korunmaya muhtaç 

çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

 XIV- Her Yerde Eğitim: Madde 17- milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel 

eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde 

ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 

 Madde – 12 – Mecburi ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, 

ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim 

görmeleri sağlanır. 

Korona virüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler; 

 01.06.2020 tarih 7290462 sayılı Özel Eğitim Kurumları Genel  Müdür Yazısı; 

İlinizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri binalarında, eğitimde kullanılan 

araç gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşmalarını sağlayan servis 

araçlarında tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili 

tedbirlerle birlikte ekte yer alan kurallara titizlikle uymalarının sağlanması ve 

uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal 

işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
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2020 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK 

EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ; 

            

Destek eğitim giderleri 

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden 

karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur. 

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden 

karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 

790 TL, grup eğitimi için aylık 221 TL olarak belirlenmiştir. 

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan 

ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır. 

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 

düzenlemeler esas alınır. 

 

  İŞ GÖRENİN SORUMLULUĞU 

 Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle 

bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden 

veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar  hapis 

cezası ile cezalandırılır.(TCK md.279/I). 

 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  42. maddesinde;…’ Devlet, 

durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri 

alır.’ Denilmektedir. 

ENGELLİLER KANUNU 

2005 yılı düzenlemesi 2013 yılı düzenlemesi 

Özürlü engelli 

Çürük yada çürükler Askerliğe elverişli olmayan yada 

olmayanlar 

Sakat engel 

Sakatlananlar Engelli hale gelenler 

Sakatlık derecesi Engellilik oranı 

Sakatlanma Engelli haline gelme 

Sakat kalma Engelli haline gelme 

Vücut veya akıl sağlığı veya vücut 

sakatlığı ile özrü bulunmamak 

Hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli 

bulunmamak 

Özre uğratan Engelli hale getiren 
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Engellilik Durumu (5378 Sayılı Kanun); 

 Madde 5- Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını 

belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası 

temel yöntemler esas alınır. Engellilik durumunun tespit ve uygulama esasları, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının görüşleri 

alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME 

 Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren 

bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri 

doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini 

sağlamaya yönelik esasları düzenlemektir. 

5580 SAYILI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KANUNU 

KARŞILAŞTIRMA; 

ÖZEL EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM 

Engelli bireylerin eğitime ilişkin 

faaliyetlerini düzenleme 

Özel teşebbüslerce açılan kurumların 

işleyişini düzenleneme 

573 S. KHK 5580 S.ÖZEL ÖĞRETİM K.K 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğü 

Örnekler; Örnekler ; 

İşitme Engelliler İlkokulu Rehabilitasyon merkezi 

Rehberlik Araştırma Merkezleri Sürücü Kursu 

Kaynaştırma Uygulamaları Kişisel Gelişim Kursu 

 

ÖZLÜK HAKLARI VE SORUMLULUKLAR 

Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler; 

a)sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 

4857 sayılı İş Kanunu 

b) yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 1702 Sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve 
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Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul 

Öğretmelerinin Kadrolarına Terfi, Taltif Ve Cezalandırmalarına Ve Bu Öğretmenler 

İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve 

Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun İle 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine Tabidir. 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI; 

 Program 

 Modül 

 Kazanım 

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Kapsamında ; 

 Bedensel engelli bireyler destek eğitimi programı 

 Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitimi programı 

 Görme engelli bireyler destek eğitimi programı 

 İşitme engelli bireyler destek programı 

 Özel öğrenme güçlüğü destek eğitimi programı 

 Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı 

 Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim 

Programı 

Kaba motor; 

 Sırtüstü 

 Yüzüstü 

 Destekli oturma  

 Emekleme 

 Dizüstü 

 Ayakta durma 

 Destekli yürüme 

 Desteksiz yürüme 

 Merdiven inip çıkma 
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İnce motor; 

 Çizim becerileri 

 Tutma ve bırakma 

 El becerileri- el göz koordinasyonu 

 Vücut farkındalığı 

 Takti sistem (dokunma) 

 Görsel algılama 

 Denge  

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim 

Programı; 

Modüller; 

 Sesletim ve ses bilgisi 

 Akıcı konuşma 

 Ses bozukluklarının sağaltımı 

 Gelişimsel dil 

 Edinilmiş dil bozukluklarının sağaltımı 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim 

Programı; 

 Öğrenmeye hazırlık 

 Psikometri beceriler 

 Öz bakım becerileri 

 Günlük yaşam becerileri 

 Bağımsız hareket becerileri 

 Sosyal beceriler 

 Türkçe  

 Matematik 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim 

Programı; 

 İşitme eğitimi 

 Dil eğitimi 

 Sosyal iletişim 
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 Okuma-yazma-anlama 

 Matematik 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim 

Programı; 

 Öğrenmeye hazırlık 

 Okuma yazma 

 Matematik 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek 

Eğitim Programı; 

 Eşleşme becerileri 

 Taklit becerileri 

 Yönerge takip becerileri 

 Görsel destek kullanımı 

 Alıcı dil becerileri 

 İfade edici dil becerileri 

 Oyun ve müzik becerileri 

 Öz bakım becerileri 

 Günlük yaşam becerileri 

 Motor becerileri 

 Sosyal beceriler 

 Okuma yazma 

 Matematik 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim 

Programı; 

 Bilişsel becerilere hazırlık 

 öz bakım becerileri 

 Günlük yaşam becerileri 

 Toplumsal uyum becerileri 

 Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri 

 pskomotor beceriler 

 Sosyal hayat 

 Türkçe 
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 Matematik 

Örnek sorular 

1) 5378 sayılı engelliler kanunu kapsamında aşağıdakilerden hangisi 

kullanılabilir? 

a) Özür 

b) Çürük 

c) Sakat 

d) Sağır  

2) 5378 sayılı engelliler kanunu kapsamında eğitsel değerlendirme ve tanılama 

hangi kurallarca yapılmaktadır? 

a) Özel eğitim değerlendirme kurulu 
b) Özel eğitim hizmetleri kurulu 

c) Sağlık kurulu        d)bep geliştirme kurulu 

3) Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri 

için hangi kanundaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler? 

a) Engelliler kanunu 

b) Özel eğitim hakkında KHK 

c) Milli eğitim temel kanunu 

d) Özel öğretim kurumları kanunu 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu 

kapsamında açılan bir kurum değildir? 

a) Rehabilitasyon merkezi 

b) Uzaktan öğretim kursu 

c) Kişisel gelişim kursu 

d) Halk eğitim merkezi(hayat boyu öğrenme) 

5) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapan kurucuya 

aşağıdaki. Cezalardan hangisi teklif edilir? 

a) Brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası 

b) Brüt asgari ücretin on katı idari para cezası 

c) Brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası 

d) Kurum kapatma cezası 

6) Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre zorunlu öğrenim çağında olup birden 

fazla yetersizliği nedeniyle açılan sınıflarda eğitime ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Sınıflar il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kanunu teklifi doğrultusunda 

valilik onayı ile açılır. 

b) Sınıflarda özel eğitim programı uygulanır. 

c) Bu sınıflarda özel eğitim programı uygulanır 

d) Sınıfların mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur. 
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7) Destek eğitim odasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(özel eğitim 

hizmetleri yönetmeliğine göre) 

a) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek 

eğitim odası açılabilir. 

b) Gerektiğinde rehabilitasyon merkezlerinde açılabilir. 
c) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim dikkate alınarak birebir 

eğitim yapılır. 

d) Gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede alan öğrencilerle birebir 

eğitim dışında en fazla 3 öğrencini bir arada eğitim alacağı grup eğitimi 

de yapılabilir. 

8) Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim öğretmeninin görevleri arasında değildir? 

a) Bep hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmalı 

b) Bep’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapma 

c) Engelli bireylerin yetersizliklerden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve 

aletlerin bakım ve kontrolüne ilişkin tedbirler alma 

d) Engelli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerini yürütmek 

2.ünite 

1.video: ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI  

1.Zihinsel engelin tanımı 

2.Zihinsel engelli bireylerin sınıflandırılması ve nedenleri  

3.Zihinsel engelli bireylerin erken tanılaması ve önemi 

4.Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programının değerlendirmesi 

 

ZEKANIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

-Zeka, bireyin sahip olduğu beden, sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleşerek 

oluşturduğu çok yönlü öğrenme, öğrenilenlerden yararlanma, uyum sağlama ve yeni çözüm 

yolları bulabilme yeteneğidir. 

-Dünya sağlık örgütü{who) tarafından zeka bölümü puanlarına göre bir sınıflandırma 

yapmıştır. 
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Zeka Bölümü(ZB) 

Derin zihinsel engel         20 ve altında 

Ağır derecede zihinsel engel               21 -35 

Orta derecede zihinsel engel              36-49 

Hafif derecede zihinsel engel              50 -69 

Sınır zeka                                                 70-79 

Donuk zeka                                             80-89 

Normal zeka                                           90-109 

Parlak zeka                                             110-119 

Üstün zeka                                             120-129 

Çok üstün zeka                                        130 ve üstü 
 

ÜLKEMİZDE ZEKANIN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN TESTLER 

-Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği {WISC-R; 6-16 yaş arası çocuklar ve ergenler için 

kullanılmaktadır. 

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri{ 6 yaşından küçük ve problemi olduğu düşünülen 

çocuklar için kullanılmaktadır] 

-Anadolu Sak Zeka Ölçeği{ASİS ; 4- 12 yaş aralığındaki çocuklar için] 

-Leiter Uluslararası Performans Testi {2-18 yaş aralığındaki çocuklar için] 

Stanford BinetZeka testi {2-16 yaş aralığındaki çocuklar için] 

Zihin engeli, zeka geriliği, zihinsel yetersizlik, zihinsel engellilik, zihinsel öğrenme 

yetersizliği gibi değişik terimler zihinsel işlevlerde problemler yaşayan bireyleri tanımlama 

için günümüze kadar kullanılan başlıca terimlerdir. 

Zihin engelliliğin ne olduğuna ilişkin yıllarca değişik tanımlar yapılmıştır. Zihin engellilik 

durumu ile ilgilenen tıp, psikoloji, eğitim gibi disiplinler farklı tanımların öne sürülmesinde 

etken olmuştur. 

AMERİKAN ZİHİN VE GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLER BİRLİĞİ {1992] 

Zeka geriliği, halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu zihinsel 

işlevlerde önemli derecede normal altı, bunun yanı sıra zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal 

beceri alanlarından{ iletişim, öz bakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, boş zaman ve iş] iki yada 

daha fazlasında sınırlılıklar gösterme durumudur. Geri zekalılık 18 yaşından önce ortaya 

çıkmaktadır. 
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AMERİKAN ZİHİN VE GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLER BİRLİĞİ {2010] 

‘’Zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda gözlenen önemli düzeyde sınırlıkların 

karakterize ettiği; bilişsel, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren bir 

yetersizliktir. Bu yetersizlik 18 yaşından önce başlar’’ şeklinde tanımlamıştır. 1992 tanımında 

‘zeka geriliği’ terimi kullanılırken 2010 yılında ‘zihin yetersizliği’ terimi kullanılmıştır.  

AMERİKAN PSİKOLOJİ BİRLİĞİ (APA) 

‘’Zeka geriliği,(a)genel zihin işlevlerinde önemli derecede sınırlılıkları;(b) aynı zamanda 

ortaya çıkan uyumsal işlevlerde önemli derecede sınırlılıkları;(c) zihin ve uyumsal 

sınırlıkların 22 yaşından önce başlamasıdır’’ şeklinde tanımlamıştır. 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 1993 

Zihin yetersizliği, ‘’Özellikle gelişim döneminde ortaya çıkan ve genel zeka düzeyinin 

belirlenmesinde rol oynayan bilişsel, dilsel, devimsel ve sosyal yeteneklerdeki bozukluklarla 

kendini gösteren zihnin yetersiz gelişim durumudur.’’ 

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (2012) 

Zihinsel yetersizlik, ‘’Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında 

farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde 

eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde 

ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.’’ Şeklinde 

tanımlamıştır. 

Zihinsel yetersizlik, bireyde zihinsel işlevler ve sosyal uyum becerilerinde 18 yaşından önceki 

gelişim dönemlerinde ortalamanın altında bir farklılığın ortaya çıkması durumudur. 

ZİHİNSEL İŞLEVLERDEKİ (ZEKA) YETERSİZLİK 

Zeka, genel zihinsel kapasite olarak tanımlanmıştır. Zihin engeli, zihinsel işlevlerde önemli 

derecede normalin altında olma durumudur. Bunu belirtmek üzere zeka testleri 

uygulanmaktadır. Zeka testlerinde normal zeka bölümü puanı ortalama 100 olarak kabul 

edilmektedir. Zihin engelli bireyin zeka bölümü puanı 68-70 yada daha altındadır. 

Zihinsel işlevlerdeki yetersizlik uyumsal davranışlardaki yetersizliğe yol açtığı kabul edilir. 
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UYUMSAL DAVRANIŞLAR 

Bireylerin bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için kendi yaş grubuna ve içinde 

yaşadığı sosyal çevreye uygun davranışları gösterebilmeleri için gerekli olan becerilerdir. Bu 

davranışlar üç kategoride ele alınır. 

1.Kavramsal (dil becerileri, okuma yazma, para kavramları ve öz yönetim becerileri)  

2.Sosyal (kişiler arası ilişkiler, aldatmadan kaçınma, yasalara uyma, sorumluluk, kuralları 

izleme) 

3.Pratik uyumsal davranış(yemek yeme, hazırlama, hareket etme, öz bakımı, ev bakımı) 

 

 

UYUMSAL DAVRANIŞLAR 

 İletişim  

 Öz bakım 

 Ev yaşamı 

 Sosyal beceriler 

 Toplumsal hizmetlerden yararlanma 

 Kendini yönlendirme  

 Sağlık ve emniyet 

 İşlevsel akademik 

 Boş zamanlarını değerlendirme 

 İş  

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN ORTAYA ÇIKTIĞI YAŞ 

-Yetersizliğin gelişimsel dönemde yani 18 yaşından önceki dönemde ortaya çıkmış olması 

gerekmektedir. 

-18 yaşından sonra ortaya çıkan herhangi bir durum zihinsel yetersizlik olarak kabul 

edilmemektedir.(DİKKAT!) 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN SINIFLANDIRILMASI  

Zihin yetersizliği alanında sınıflamanın temel amacı, gerekli kaynakların ayrılması, 

araştırmalar yapılması, hizmet ve desteklerin sağlanması için daha homojen alt grupların 

oluşturulması, uygun destek hizmetlerin verilebilmesi, uygun programların geliştirilmesi ve 

uygun programların yerleştirilmesidir. 

Türkiye’de eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında farklı sınıflama sistemleri kullanılmaktadır.  

Eğitim alanındaki sınıflandırmalarda bireyin olası eğitim gereksinimleri esas alınırken sağlık 

sınıflandırmalarında ZB puanları esas alınmaktadır. 
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SAĞLIK ALANINDAKİ SINIFLANDIRMA  

Zihin yetersizliği, ‘’zeka işlev bozuklukları’’ terimi kullanılarak zihinsel, ruhsal ve 

davranışsal bozukluklar bölümünde yer almaktadır. Buna göre özürlülük oranlarına beşli bir 

sınıflandırma getirilmiştir. 

 

1.Sınırda zihinsel kapasite (ZB 70-80) 

2.Hafif zihin yetersizliği (ZB 50-69) 

3.Orta zihin yetersizliği(ZB 35-49) 

4. Ağır zihin yetersizliği(ZB 20-34) 

5.Çok ağır zihin yetersizliği (ZB 20’nin altında ) 

 

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK  

4 Grupta sınıflandırılır; 

-Hafif  düzeyde zihinsel yetersizlik  

-Orta düzeyde zihinsel yetersizlik 

-Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik  

-Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik  

 

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREY 

( ZB;50-69) 

 Zihinsel işlevlerle kavramsal , sosyal ve pratik uyum becerilerinde gecikme nedeniyle 

özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireydir. 

 Gecikme daha çok bireyin temel okuma yazma ve sayma becerilerini kazanmasında 

ortaya çıkar 

 Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin ‘’eğitilebilir’’ 

 olarak nitelendirilen grubu işaret eder. 

 Duyuşsal ve motor alanlardaki bozuklukları çok azdır. 

 Çoğunlukla daha ileri yaşlara kadar zihinsel yetersizliği olmayan çocuklardan ayırt 

edilemezler. 

 İlkokulda okuma –yazma ve aritmetik gibi temel konulara, ortaokulda ve lisede ise, 

mesleki eğitim ve çalışma programlarına ağırlık verilmektedir. 

 Yetişkinlik dönemine geldiklerinde mükemmel sosyal ve iletişim becerileri 

geliştirirler, okuldan ayrıldıklarında artık yetersiz olarak adlandırılmazlar. 

 

ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREY (ZB;35-49) 

 Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle 

temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinde kazanılmasında özel eğitim ile 

destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireydir. 
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 Bireyde gecikmeli konuşma ve dil gelişimi, sosyal duygusal ve davranış problemleri 

ile kendini gösteren, sayma, temel okuma ve yazma becerilerini kazanmada ortaya 

çıkan gecikme durumudur. 

 Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ’’öğretilebilir’’ olarak sınıflandırılan 

gruba eş değerdir. 

 Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler, konuşma becerilerinin çoğunun erken 

çocukluk yıllarında kazanırlar. 

 Yaşları ilerledikçe zihinsel, sosyal ve motor gelişimi alanlarında akranlarıyla mesafe 

daha da açılır. 

 Bu çocukların yaklaşık %30’unda Down sendromu, yaklaşık  %50 sinde beyin 

incinmesinin farklı türleri görülmektedir. 

 Fiziksel yetersizlikler ve davranış problemleri hafif düzeydekilere göre daha fazladır. 

 Orta düzeydeki gerililik gösteren çocuklar okul yıllarında özel sınıflarda eğitim 

görürler. Bu sınıflarda günlük yaşam becerilerinin öğretimi için oldukça 

yapılandırılmış eğitim programları uygulanır. 

 Akademik olarak ilkokul 2.sınıf düzeyinden ileri gitmekte zorlanırlar. 

 Akademik çalışmalar genellikle işlevsel okuma becerilerini ve temel sayı 

kavramlarının öğretimi ile sınırlıdır. 

 Günümüzde bu çocuklara yaşamlarını sürdürebilmeleri için bireysel düzeyde yardım 

ve danışmanlık hizmetleri sağlanmakta, bu yönde başarılı sonuçlar almaktadır 

 

AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREY (ZB; 20-34) 

 Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri 

nedeniyle öz bakım becerilerinin de öğretimi dahil olmak üzere yaşam boyu süren, 

yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı 

olan bireydir. 

 Bireyin ciddi şekilde konuşma ve dil gelişimi güçlülüğü, sosyal, duygusal veya 

davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan 

gecikme durumudur. 

 Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler, erken çocukluk yıllarında konuşma 

becerilerini ya çok az ya da hiç kazanamazlar. 

 -Okul dönemi boyunca konuşmayı öğrenebilirler. 

 -Ancak temel (öz bakım) ihtiyaçları konusunda eğitilebilirler. 

 -Sadece okul öncesi eğitim düzeyinde (gerekli işaret ve harfleri tanıma gibi) bir eğitim 

alabilirler. 

 -Erişkinliklerinde yakın bir denetimle basit işleri yapabilirler. 

 -Zihinsel yetersizliğe eşlik eden başka bir sorun nedeniyle özel bir bakıma 

gereksinimleri yoksa aile içinde ya da küçük gruplardan oluşturulmuş grup evlerinde 

toplum hayatına uyum sağlayabilirler. 

 

ÇOK AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREY (ZB;0-19) 

 Ciddi biçimde zihinsel ve birden fazla yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim-öğretim 

hizmetlerinden yararlanamama durumudur. 
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 Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerde nörolojik sorunlar ve duyu- 

motor işlevlerde uyarı eksikliği görülür. 

 Bu bireylerin, zihinsel yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve 

temel akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve 

gözetim ihtiyacı vardır. 

 Eğitim yoluyla motor gelişim, kendine bakım ve konuşma becerileri geliştirilebilir. 

Çok yakın denetim ve koruma altında basit işleri yapabilirler. 

 Her ne kadar ağır ve çok ağır derecede gerilik gösteren çocukları ayırmada ZB 

puanları esas alınmakla birlikte daha da önemli olan bulundukları işlev düzeyidir. 

Yakın bir zamana kadar ağır derecede gerilik gösteren bireylerin eğitimlerine öz 

bakım (tuvalet, giyinme, yeme ve içme vb.) ve iletişim becerilerini öğretimine ağırlık 

verilmekteydi. 

 Öğretim teknolojilerindeki en son gelişmeler giren birçok bireyin, daha önce 

öğrenemeyeceği düşünülen birçok beceriyi öğrenebileceğini, toplumda yaşamlarını 

sürdürebileceğini göstermektedir. 

 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE NEDEN OLAN ETMENLER 

Zihinsel yetersizlik birçok etken ya da koşulların biraraya gelmesi sonucu oluşur. Çoğu zaman 

zihinsel yetersizliğin nedeni tam olarak bilinememektedir. Ancak zihinsel yetersizliğe neden 

olan etmenler, 

-Kalıtsal nedenler,  

-Doğum öncesi, 

-Doğum anı, 

-Doğum sonrası nedenler olarak gruplandırılabilir. 

 

KALITSAL NEDENLER 

Ailede kalıtsal hastalık varsa hastalıklı genler yoluyla geçmektedir. Özellikle akraba 

evlilikleri kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır.  Down sendromu, 

fenilketanüri, hidrosefali ve mikrosefali kalıtsal geçiş gösteren ve zihinsel yetersizliğe neden 

durumlardır. 

DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER 

Annenin yaşı, annenin geçirmiş olduğu ateşli hastalıklar, annenin şeker hastası olması, anne 

ile bebek arasında kan uyuşmazlığı, anemi, toksoplazma gibi bulaşıcı hastalıklar, annenin 

hamilelik döneminde kullanmış olduğu bazı ilaçlar, alkol, sigara, uyuşturucu gibi madde 

bağımlılığının olması zihinsel yetersizliğe neden olur. Ayrıca hamilelik döneminde geçirilen  

kazalar, röntgen ışınlarına maruz kalma, zehirlenmeler ve hamilelik döneminde yeterli ve 

dengeli beslenememe de zihinsel yetersizliğe neden olmaktadır 
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DOĞUM ANI NEDENLER 

Doğumun yetersiz koşullarda yapılması, anoksi, afeksi, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, 

geç doğum, güç doğum, çoğul doğum, solunum problemleri, metabolik problemler, nöbetler, 

doğum esnasında kullanılan vakum, forseps gibi araçlar, doğumun uzamasından dolayı 

bebeğin oksijensiz kalması, anormal gelişler, göbek bağının sarkması, doğum sırasında 

meydana gelen kazalar(bebeğin düşürülmesi) zihinsel yetersizliğe neden olabilmektedir.  

DOĞUM SONRASI NEDENLER 

Doğum sonrası bebeklik döneminde düşme ve yaralanma sonucu geçirilen kafa travmaları, 

menenjit hastalığı ve diğer yüksek ateşli ve bulaşıcı hastalıklar sonucu geçirilen havale 

kazalar ve çeşitli zehirlenmeler(kurşun içerikli boyalar), metabolizma bozuklukları, endokrin 

bozuklukları, sosyoekonomik, kültürel ve çevresel nedenler, uyarıcı eksikliği geri dönüşü 

olmayan yetersizliklere neden olabilmektedir. 

 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN GEŞİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ  

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar temel gereksinimler yönünden normal gelişen akranlarına 

benzerler aralarındaki fark, zihinsel, dil, motor ve sosyal duygusal gelişim normal olarak 

kabul edilen gelişim standartlarının altında olmaları gelişimlerinin sınırlı ve yavaş olmasıdır.  

BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

Öğrenme temelde zihinsel bir süreçtir. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, pek çok beceriyi 

normal yaşıtları gibi ancak zihinsel işlevlerdeki yetersizlikleri ve uyum sorunları nedeniyle 

onlardan daha yavaş ve güç öğrenirler. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda en çok dikkat 

çeken ve yaşıtlarından farklı olduğunu gösteren özellikleri, zihinsel gelişimlerinde ve 

fonksiyonlarında geri olmalarıdır. 

Genel olarak zihnin gelişimlerindeki yetersizlik, öğrenme yeteneği, algısal yetenekler, 

yaratıcılık, genelleyebilme, dikkat, problem çözme, işitsel ve görsel bellek gibi zihinsel 

fonksiyonlarda  kendini gösterebilmektedir. 

DİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda dil gelişimi engelin şiddetine bağlı olarak farklılıklar 

göstermektedir. Zihinsel gelişim ile dil gelişim birbirleriyle doğrudan ilişkili alanlardadır ve 

zihinsel yetersizlik dil gelişimini önemli derecede etkiler. Yetersizliğin bağlı olarak dili 

anlamada ve kullanmada güçlük yaşamaktadırlar. 
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Hafif derecedeki zihinsel yetersizliği olan bireyler, basit cümlelerle kendilerini ifade edebilir 

ve çevresindekilerle iletişim kurabilirler. 

Orta derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler konuşmaya daha geç başlarlar. Sözcük 

dağarcıkları daha sınırlı, cümle uzunlukları daha kısadır. Kendilerini genellikle iki sözcüklü 

cümlelerle ifade ederler. 

Ağır derecede zihinsel olan bireylerin dil gelişimleri çok yavaştır. Kendilerini daha çok işaret 

dili ya da kendi geliştirdikleri ifadelerle anlatmaya çalışır. 

-Zihinsel yetersizliği olan çocukların alıcı dil düzeyleri, ifade edici dil düzeylerinden daha 

yüksektir ancak uzun ve karmaşık cümleleri anlama, sesleri ayırt etmede güçlük yaşarlar.  

-Dil gelişim problemleri olanlarda; 

*Konuşmayı başlatmada güçlük yaşama, 

*Yönerge takip etme ve vermede sınırlılık, 

*Belirli bir konu çevresinde diyaloğu sürdürememe, 

*Bir olay, bir hikaye ya da konuyu anlatamama, 

*Dili işlevsel olarak kullanmada da güçlük yaşama,(örneğin konuşmada sıra almaz, ne zaman 

susması, ne zaman konuşması gerektiğini bilememe, konuşma içeriğini seçmeme vb )gibi dil 

sorunları görülmektedir. 

 

2.VİDEO: ÖZ BAKIM BECERİLERİ NOTU 

Kazanımlar 

1.Ellerini yıkar.                           26.Ayakkabı çıkarır. 

2.Yüzünü yıkar.                          27.Ceket çıkarır. 

3.Ellerini kurular.                        28.Kazak çıkarır. 

4.Yüzünü kurular.                       29.Gömlek çıkarır. 

5.Burnunu mendille temizler.     30.Şapka çıkarır. 

6.Ayağını yıkar.                          31.Bere giyer. 

7.Ayağını kurular.                       32.Boynuna atkı sarar. 

8.Saçını yıkar.                             33.Çorap giyer. 

9.Saçını kurular.                          34.Etek giyer. 
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10.Saçını tarar.                            35.Pantolon giyer. 

11.Banyo yapar.                          36.Külotlu çorap giyer. 

12.Dişlerini fırçalar.                    37.Eldiven giyer. 

13.Tırnağını keser.                      38.Kazak giyer. 

14.Sakal tıraşı olur.                      39.Gömlek giyer. 

15.Kulak temizliği yapar.           40.Ceket giyer. 

16.Ped değiştirir.                        41.Ayakkabı giyer. 

17.Tuvalet ihtiyacını giderir.      42.Çıt çıt açar. 

18.Şapka çıkarır.                         43.Fermuar açar. 

19.Bere çıkarır.                           44.Düğme açar. 

20.Eldiven çıkarır.                      45.Kemer çıkarır. 

21.Atkı çıkarır.                           46.Çıt çıt kapatır. 

22.Çorap çıkarır.                        47.Fermuar kapatır. 

23.Etek çıkarır.                           48.Düğme ilikler. 

24.Pantolon çıkarır.                    49.Kemer takar. 

25.Külotlu çorap çıkarır.            50.Kaşık ve çatal kullanarak 

                                                 yemek yer. 
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MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

1.Zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için farklı ortamlarda öz 

bakım becerileri konusunda yaşama hazırlanmaları gerekmektedir. “Öz Bakım Becerileri” 

modülüyle bu bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.  Öz bakım becerileri bireyin 

başkalarına bağımlı olmadan gereksinimlerini karşılaması için gerekli olan becerileri içerir.  

2. Öz bakım becerilerinin kazandırılabilmesi için bireyin önceden gerçekleştirmesi gereken ön 

koşul becerileri vardır. Bunlar büyük ve küçük kasların kullanımını gerektiren beceriler el göz 

koordinasyonu hareketleri taklit etme görsel dikkat basit yönergeleri anlamadır. Bu becerileri 

gerçekleştiren bireylerin öz bakım ve becerilerini öğrenmeleri daha kolay olacaktır. Ayrıca 

varsa bireyin başka yetersizlikleri dikkate alınmalı buna göre planlama yapılmalıdır.  

3.Öz bakım becerilerinin öğretiminde ileri zincirleme, tersine zincirleme ve tüm beceri 

yöntemleri kullanılmalıdır. Bu yöntemlerin ortak yönü yardım düzeyinin yavaş yavaş 

azaltılması sonunda bireyin davranışı bağımsız olarak yapabilmesidir.  

4. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin kendiliklerinden çevreden bilgi edinebilme ve bilgiyi 

genelleyebilme süreçlerinde yaşadığı güçlükler vardır. Bu yüzden deha fazla yönlendirilmeye 

desteklenmeye sürekli ve sistemli bir eğitime gereksinim duyarlar. Bu eğitim uzun süreli ve 

sık tekrar etmeyi gerektirir. 

 5.  Öz bakım becerilerinin öğretiminde sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel 

yardım kullanılmalıdır.  

6. Bu ipuçlarının kendi içindeki basamaklarıyla ilgili ipuçları geri çekilirken bireyin 

özellikleri dikkate alınmalıdır.  

7.  Zihinsel yetersizliği olan bireyler normal gelişim gösteren bireylere oranla daha sık 

başarısızlıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle eğitimlerinde onları başarılı kılacak 

öğretim yöntemleri seçilmelidir.  

8.  Bireyin başarılı olma girişimlerinin desteklenmesi ve pekiştirilmesinde yeteneklerine 

ilişkin güvenlerinin artırılması güdülenmelerinin sağlanması dikkate alınmalıdır. 

9.  Çok basamaklı becerilerin öğretiminde beceri alt işlem basamaklarına ayrılmalıdır ve 

bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalı gerektiğinde materyal uyarlamasına gidilmelidir.  

 10. Kurumda doğrudan öğretimi yapılamayacak olan banyo yapma tıraş becerileri ped 

değiştirme becerilerinde ailenin aktif katılımı sağlanarak aileye beceri öğretimi konusunda 

danışmanlık hizmeti verilmelidir.  

11. Tuvalet becerisinin öğretiminde bireyin tuvalete kendi kendine gidebilmesi, temel 

giyinme ve soyuma becerilerini öğrenmesi için gerekli el becerilerine sahip olması, tuvalet 
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gereksinimini ifade edebilmesi, ıslak ve kirli olmaktan hoşnutsuzluk duyması, basit emirleri 

anlaması, problem davranışının olmaması tuvalet becerisini öğretimini büyük ölçüde 

kolaylaştıracaktır.   

12. Tuvalet becerisi aile ile birlikte yürütülmeli, öncelikle kuruluk kaydı tutularak kuruluk 

süresi belirlenmeli ardından gündüz tuvalet kontrolü kazandırılmalıdır. Daha sonra gece 

tuvalet kontrolüne geçilmelidir.  

 Günlük Yaşam Becerileri Modülü 

Kazanımlar 

1. Saç kurutma makinesi kullanır. 

2. Telefon kullanır. 

3. Çalar saat kurar. 

4. Asansör kullanır. 

5. Bilgisayar kullanır. 

6. Perde açar. 

7. Perde kapatır. 

8. Pencere açar. 

9. Pencere kapatır.  

10. Kapı açar. 

11. Kapı kapatır. 

12. Çöp toplar. 

13. Masa siler. 

14. Yer siler. 

15. Toz alır.  

16. Yer süpürür. 

17. Cam siler. 

18. Dolap düzeltir. 

19. Lavabo temizler. 

20. Buzdolabı temizler. 

21. Elektrik süpürgesi kullanır. 

22. Elektrik süpürgesini temizler. 

23. Yatak düzeltir. 

24. Nevresim takar. 

25. Giysi katlar. 

26. Giysi fırçalar. 

27. Elde çamaşır yıkar. 

28. Çamaşır makinesinde çamaşır yıkar. 

29. Çamaşır asar. 

30. Ütü yapar. 

31. İğneye iplik geçirir. 

32. Düğme diker. 

33. Örgü örer. 

34. Ayakkabı boyar. 

35. Mutfakta alınması gereken güvenlik 

önlemlerini açıklar. 

36. Kibrit yakar. 

37. Çakmak kullanır. 

38. Şişe kapağını açacak ile açar. 

39. Ocak kullanır. 

40. Fırın kullanır. 

41. Mikser kullanır. 

42. Buzdolabı kullanır. 

43. Tost makinesi kullanır. 

44. Ekmeğe yumuşak gıda maddesi sürer. 

45. Yiyecek doğrar. 

46. Yiyecek dilimler. 

47. Yiyecek rendeler. 

48. Bıçakla yiyecek soyar. 

49. Yiyecek haşlar. 

50. Salata yapar. 

51. Sandviç hazırlar. 

52. Tost yapar. 

53. Hazır çorba pişirir. 

54. Tavada yumurta pişirir. 

55. Domates sosu hazırlar. 

56. Makarna pişirir. 

57. Pilav pişirir. 

58. Sebze kızartır. 

59. Toz içecek hazırlar. 
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60. Ayran yapar. 

61. Süt ısıtır. 

62. Çay demler. 

63. Yemek masasını hazırlar. 

64. Yemek masası toplar. 

65. Çay servisi yapar. 

66. Elde bulaşık yıkar. 

67. Bulaşık makinesinde bulaşık yıkar. 
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MODÜLÜN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

1. Günlük yaşam becerileri modülü zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız olarak 

yaşamalarını sürdürebilmeleri içi gerekli olan ev içi becerilerini kazandırmayı 

amaçlar. 

2. Bu becerilerin öğretiminde kurum bünyesinde uygulama evinin oluşturulması ve 

bireylerin aktif olarak bu ortamdan yararlanmaları sağlanmalarıdır. Çalışma doğal 

ortamlarda yapılmasına dikkat edilmeli ayrıca eğitim ortamında bireyin dikkatini 

dağıtacak uyaranların olmamasına ortamın ısı ışık ve ses düzeyinin de eğitim öğretim 

faaliyetlerini aksatmayacak seviyede olmalıdır. 

3. Ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri zaman diliminin daha uzun öğrenmenin daha kolay 

ve kalıcı olması nedeniyle bireylerin okulda öğrendiklerini pekiştirilmesi ve süreklilik 

kazanması için aile ile iş birliğine gidilmelidir.  

4. Günlük yaşam becerilerin kazanma eğitime başlama zamanı bireyin motor dil zihin ve 

duygu gelişimine bağlıdır. Ön koşul beceriler önceden kazandırılmalıdır. Bunlar 

büyük küçük kasların kullanımını gerektiren beceriler, el göz koordinasyonu, 

hareketleri taklit etme, görsel dikkat ve basit emirleri anlamadır. 

5. Günlük yaşam becerilerinin öğretiminde ileri zincirleme, tüm beceri ve tersine 

zincirleme yöntemleri kullanılmaktadır. 

6. Destek eğitimine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan bireyler becerileri 

kazanmalarında daha fazla yönlendirilmeye desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. 

7. Telefon kullanma becerisini öğretiminde bireyin günlük yaşantısında kullanabileceği 

ev veya cep telefonu öğretim süreci farklı olmalıdır. Bireylerin günlük yaşantısında 

öncelikli olarak hangi telefonu kullanması gerekiyorsa öğretime o telefondan 

başlanmalıdır. 

8.  Öğretilecek beceri ile ilgili araçların önceden hazır bulundurulması gerekir.  

9. Kazandırılmak istenen beceriler bireye açık ve basit bir şekilde anlatılmalı veya 

gösterilmelidir. Birey cesaretlendirilmelidir. Becerinin her basamağı sırasıyla tek tek 

anlatılıp gösterilirken bireyin de tekrar etmesi sağlanmalıdır. Beceri ile ilgili yönerge 

verilerek bireyden beceriyi sırasıyla yapması istenir. Bunun için yeterli zaman 

verilmeli müdahale etmeksizin yapamadığı basamakta ipucu veya yardım sağlanır 

birey beceri basamaklarını doğru olarak yaptığında pekiştirilmeli. Sözel pekiştirenler 

olabileceği gibi somut pekiştirenler de olabilir. Öğretim esnasında genel ifadelerden 

çok özel ifadeler soyut kavramlardan çok somut kavramlar kullanılmalı. Bireyin 

anlamadığı konu ve becerileri sorması, duygu ve düşüncelerini ifade etmesi 

sağlanmalıdır. 

10. Çalışmalar kolaydan zora doğru bir yol izlemelidir. Kesici aletlerin kullanılacağı 

becerilerde tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasına özen gösterilmeli. 

11. Bireylere ev araç gereçlerinin kullanımı öğretilirken kişisel yaşantısında kullanacağı 

araç gereçlerin öğretimine öncelik verilmelidir.  
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12. Kazandırılmak istenen beceriler mutlaka bireyin evinde de tekrar edilmeli. Bu konuda 

da aileye eğitim verilmelidir. 

 

3.video:         TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ 

KAZANIMLARI; 

1. Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını kullanır  

2. Gerektiğinde reddetme davranışı gösterir 

3. Karşısındaki kişilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki verir 

4. İletişimde bulunduğu kişilere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaya dikkat eder 

5. Bilgi almak için sorular sorar 

6. Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir 

7. Sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması gereken kurallara uyar 

8. Lokantada uyulması gereken kurallara uyar 

9. Alışveriş yapılan yerlerde uyulması gereken kurallara uyar 

10. Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallara uyar 

11. Okul servisinde uyulması gereken kurallara uyar 

12. Gezi çantası hazırlar 

13. Gezi öncesi evde alınması gereken önlemleri belirtir 

14. Başlıca meslekleri tanır 

15. Para yerine geçen belgeleri kullanıldığı yerlere göre tanır 

16. Aylık kişisel bütçe hazırlar 

17. Tasarruf yapmanın yararlarını açıklar 

18. ATM’den para çeker 

19. Fatura yatırır 

20. Alışveriş yapar 

21. Alışveriş yapılan yerleri ayırt eder 

22. Tüketici haklarını açıklar 

 

TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜNÜN UYGULANMASI  

 Zihinsel yetersizliği olan bireylerin okulöncesi dönemden başlayarak güvenli ve 

bağımsız yaşam becerileri kazandırmayı amaçlar. 

 Zihinsel yetersizliği olan bireylerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını 

sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu maça ulaşabilmek için bireyin bireysel farklılıkları ile 

yapabildikleri dikkate alınarak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve 

gereksinimlerine uygun eğitim ortamları sunulmalıdır. 
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   Zihinsel yetersizliği olan bireyler homojen bir grup olmadığından çeşitli 

özelliklerine bağlı olarak kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar gösterir.Bu 

farklılıklar onların toplum yaşamına hazırlanmalarında gerekli olan birçok beceriyi 

öğrenmede başkalarının yardımına daha fazla ihtiyaç duyarlar. Kısacası zihinsel 

yetersizliği olan bireyler bağımsız yaşam becerileri kazanmada DESTEK EĞİTİME 

ihtiyaç duyarlar. 

 Aile eğitim programı hazırlanmalıdır. Aile öğretim sürecine katılmalıdır. 

 İLETİŞİM BECERİLERİ bireylere kazandırılırken bireysel eğitimin yanı sıra grup 

eğitimi de yapılmalıdır, etkinlikler önceden planlanmalıdır, aile de sürece katılmalı 

ve yapılması gerekenler aileye detaylı biçimde anlatılmalıdır. 

 Toplumsal iletişim becerilerini kazandırmada oyun etkinliklerine yer verilmelidir. 

Oyun esnasında çocukların davranışları gözlemlenmelidir. Zihinsel yetersizliği olan 

bireylerin gösterdiği problem davranışların(saldırganlık vb) oyun etkinliği içerisinde 

düzeltme olanağı, ortadan kaldırma yada azaltma imkanları bulunabilir. 

NOT: Davranış değiştirme sürecinde sadece oyun ve etkinliklerden değil kedine özgü 

farklı yöntem ve tekniklerden de yararlanılmalıdır. 

 İletişim becerileri içerisinde yer alan GÜNLÜK DURUMLARDA SÖZ KALIPLARI 

konusunda bireylere günlük işlerin gerektirdiği bazı söz kalıplarını farklı durumlara 

uygun nasıl kullanacakları öğretilmelidir.(hata yaptığında özür dilemesini, kendisine 

yapılan yardımlarda teşekkür etmesini, lütfen, çok yaşa, rica etmesini vb) buna yönelik 

oyun, resim, akran öğretimi, grup etkinlikleri hazırlanabilir.  

 Toplum yaşamındaki kuralların öğretiminde bireyler sık sık sinemaya, lokantaya, 

alışveriş merkezlerine, vb götürülmeli, toplu taşıma araçlarına bindirilmeli ve bu 

yerlerde nasıl davranmaları hakkında uygulamalı olarak öğretilmelidir. Bu konuda da 

aile eğitime dahil edilmeli ve bireylerin kişisel yaşantısında da devam 

ettirilmelidir(bakkala gitme, sipariş verme) 

NOT:Bu uygulama öğretimini yaparken basitten zora ve alt basamakların belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Para kullanımı çok önemli ve gerekli beceridir. ilk olarak sınıfta para nedir, nasıl 

kullanılır, para üstü alma vb oyun ve dramatizasyon etkinlikleri yapılabilir. daha sonra 

bireyleri alışveriş merkezine, markete vb yerlere götürerek doğal ortamlarında 

uygulamalı olarak beceri kazandırılmalıdır. 

 Bilinçli tüketicilik başlığı altında para yerine geçen belgeler konusu öğretilirken 

bireylere bu belgeleri(kredi kartı, hediye çeki, otobüs bileti vb) kullanabilecekleri 

ortamlar hazırlanmalı yada alışveriş merkezlerine götürerek uygulamalı olarak 

öğretilmelidir. Aile ile ortak çalışmalar yapılmalı ve gerekli güvenlik tedbirleri de 

açıklanmalıdır. 
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 Para kullanımının yanında tasarruf yapma, bütçe yapma gibi becerilerinde 

kazandırılması gerekmektedir. Çünkü bireylerin değişik ortamlarda yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için gereklidir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin yanı sıra ailenin 

de işçi, katılımcı olma, serbest zaman, tüketicilik, vatandaşlık gibi toplumsal rollerini 

tam bağımsızlık kazanımları gerekmektedir. Örn; Aile bireye 1 aylık yetecek miktarda 

para verebilir ve bütçe hazırlatabilir.) 

 Banka işlemleri ile ilgili beceriler (bankaya götürülmeli, kredi kartı kullandırılmalı, 

ATM den para çektirilmeli vb) uygulamalı olarak öğretilmelidir. 

 Eğitim Ortamı ise bireylerin psikolojik, sosyal, fiziksel ve çevrenin özellikleri  

dikkate alınarak uygun eğitim etkinlikleri olmalı ve ortam düzenlenmelidir. 

 Sadece programda yer alan yöntem ve teknikler değil bireylerin performansına yönelik 

farklı etkinliklerde kullanılabilir. 

 Eğitim Öğretiminde ise; 

 Bireylere uygun öğretim yöntemi seçme 

 Başarılı olma girişimlerin desteklenmesi ve pekiştirilmesi 

 Bireylerin yeteneklerine ilişkin kendine güvenlerin arttırılması ve 

güdülenmesi dikkat edilmeli ve bireylerin başarabilecekleri düzeye 

ulaşmaları da sağlanmış olacaktır. 

 Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim sürecinde sürekli değerlendirilerek 

gereksinimlerine uygun gerekli program değişikliklerine ve ortam 

düzenlemelerine gidilmelidir. 

 

DİL,KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ 

 

KAZANIMLARI 

1. Sesin yönünü bulur 

2. Sesin kaynağını bulur 

3. Adı söylendiğinde bakar 

4. Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir 

5. Farklı resimler arasında ismi söylenen nesneyi gösterir 

6. Resim üstünde istenen nesneyi gösterir 

7. Tek basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir 

8. İki ve üç basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir 

9. Sözel olmayan yönergeleri yerine getirir 

10. Nesnelerle yapılan büyük kas davranışlarını taklit eder 

11. Nesne kullanmaksızın gerçekleştirilen büyük kas davranışları taklit eder  

12. Küçük kaslarla gerçekleştirilen davranışları taklit eder 
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13. Yüz hareketlerini taklit eder 

14. Motor hareketlerde sıra alır 

15. Oyun zamanında sıra alır 

16. Kendi sesini kullanarak sıra alır 

17. Kurallı oyunları sürdürebilmek için sıra alır 

18. Tek heceli sözcükleri taklit eder 

19. İki ve daha fazla heceden oluşan sözcükleri taklit eder 

20. Jest ve işaretlere dayalı olarak gereksinimlerini ifade eder 

21. İsim bildiren sözcükler kullanır 

22. Olumsuzluk bildiren sözcükler kullanır 

23. Eylem bildiren sözcükler kullanır 

24. Tekrar bildiren sözcükler kullanır 

25. Yer bildiren sözcükler kullanır 

26. Tek sözcük kullanarak gereksinimlerini ifade eder 

27. İletişim başlatır 

28. İletişim sürdürür 

29. İki sözcüklü cümlecikler kullanarak gereksinimlerini ifade eder  

30. Üç ve daha fazla sözcük içeren cümleler kullanarak gereksinimlerini ifade eder  

31. Gördüğü ve yaşadığı olaylarla ilgili bilgi verir 

32. Bilgi ister 

33. Nesneleri reddeder 

34. Hizmeti reddeder 

35. Bilgiyi reddeder 

36. Görsellerle desteklenen olayları anlatır 

37. Bedenine ait özellikleri belirtir 

38. Bir gününü basit ifadelerle anlatır 

39. Sahiplik bildiren sözcükleri cümle içinde kullanır 

40. Sözcük türlerini kullanır 

41. Çoğul eklerini cümle içinde kullanır 

42. Basit bir olayı başından sonuna kadar izler 

43. Dinlediği öyküyü anlatır 

44. Dinlediği eksik cümleyi tamamlar 

45. Yarım bırakılan öykünün sonucunu tahmin eder 

46. Grup içi oyunlarda rol alır 

47. Bir konu hakkında istenen süre kadar konuşur 

48. Dinlediği öyküyü canlandırır 

49. Eşyalarını başkalarıyla paylaşır 

50. Günlük yaşamda nezaket kurallarına uygun konuşur 

51. İşaretlerden, nesnelerden yararlanarak ihtiyacı olan nesneyi ifade eder  

52. Görsellerden yaralanarak ihtiyaçlarını ifade eder 
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DİL,KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜN  

                                              UYGULANMASI VE AÇIKLANMA 

 Konuşma taklit yolu ile kazanılan bir beceridir. Bu becerinin gelişmesi için 

bireylerin çevresinde konuşan bireylerin olması gerekmektedir. 

 Aile bireyleri evde sık sık ve yüksek sesle kendi kendilerine 

konuşmalıdır. 

 Ev içi etkinliklerde sade bir dil kullanılmalıdır. 

 Birey ile bir iş yada hareketle birlikte yapılabilir(örn; Anne evde yemek 

yaparken –Anne şimdi yemek yapıyor, soğanı aldı tencereye koydu vb) 

gün içinde birkaç kez tekrar yapılırsa çocuk önce kendi içinden sonra 

dıştan yüksek sesle konuşmalara katılır. Bu konuşmalar bireyin 

anlayabileceği şekilde yapılmalıdır. 

 Konuşmalarla birlikte yönergelerde çalışılır. Tencereye koydu, su koy, 

bardağı ver vb yönergeler vererek bireyi de etkinliğe çekebilir. 

 Bireyin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çevresi ile uyumlu etkinlikler 

seçilmelidir. 

 Sözcük Öğretiminde bireyin söyleyebildiği hecelerden oluşan sözcükleri 

belirleyerek öğretime başlanmalıdır.(ses-hece-kelime-sözcük sıralaması) 

 Bireyin düzeyine uygun bütün derslerde destekleyici etkinliklere yer 

verilmelidir. 

 Yapılan çalışmaların ilk olarak yapılandırılmış ortamlarda yapılması daha 

sonra ise kişi, yer, zaman değişkenliğine bakılmaksızın çalışmanın devam 

etmesi gerekir. 

 Çalışmalar esnasında fırsat öğretimine(kapı aç,aç ifadesi bireye model olma, su 

isteyen  bireye su bardağını göstererek su diye söylemesine imkan verme 

)yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılmalıdır. 

 Bireysel farklılıklar dikkate alınarak farklı basamaklardan başlanabilir. 

 Çalışmalar için resimli kartlar ve gerçek nesneler kullanılmalıdır. Etkinliklerde 

sırası geldiğinde sıralı resimler, sesli, renkli oyuncaklar, resimli hikaye 

kitapları, üflemeli oyuncaklar, balon, ayna, pipet, ve etkinliğe uygun 

materyaller kullanılır. 

 Her basamakla ilgili yapılacak etkinlikler önceden belirlenmelidir. 

 Bireyler yeni öğrendikleri sözcükleri büyüklerle birlikte kullanmaktan zevk 

alır. Kapıyı aç demesini öğrendiğinde bunu büyüklere emrederek söylemeyi 

severler ve dediklerini  yaptırmaktan da zevk alırlar. Bu özelliklerinden 

yararlanarak çocukları imkanları sunmalı ve konuşmaya özendirilmelidir. Aç, 

gel, kapa, al, ver, vb sözcüklerle alıştırma yapılabilir. 
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 Alıcı dilin gelişmesi için; Kısa ve öz konuşma, doğru model olma, karmaşık, 

uzun cümleler ve abartı ekler kullanılmamalıdır. 

 Sözlü iletişim dönemine başlayabilmiş zihinsel yetersizliği olan bireyin 

çevresinde olan kişiler onlarda konuşma gereksinimini yaratmak için jest ve 

mimiklerle yapılan anlatımları aşamalı bir şekilde görmezden gelmelidir. Anne 

ve baba işaret ve jestlerle anlatım davranışlarını ödüllendirmemeli ve anlamayı 

yavaş yavaş azaltmalıdır. Başlangıçta birey uyum konusunda güçlük çekebilir 

ama zamanla işe yaramadığını anlayacaktır. 

 Öğretim esnasında tüm beceriler için verilen ipuçları aşamalı ve sistematik 

biçimde geri çekilmelidir. 

 37.kazanım için bedeni tarif edilmelidir. Sen uzun boylu, sarı saçlı, zayıf 

birisin vb ipuçları ile çalışılmalıdır. 

 46. Kazanıma göre göre grup etkinliklerine(canlandırılan olay, canlandıran 

kişileri) katılan birey rahat görebilecekleri yerlere oturtulmalı ve dinlediğini 

anlamak için basit sorular sorulmalıdır. 

 

4.video; PSİKOMOTOR BECERİLER MODÜLÜ 

KAZANIMLAR 

1)Oturma davranışı edinir 

2)Emekleyerek yer değişir 

3)Elleriyle iterek nesnelerin yerini değiştirir 

4)Nesneleri kaldırır 

5)Nesneleri taşır 

6)Ayakta durma davranışı edinir. 

7)Denge tahtasında ayakta durur 

8)Yürüme davranışı edinir 

9)İki ayağını kullanarak zıplar 

10)Merdiven çıkar. 

11)Belirli bir yere kadar koşar 

12)Parmaklarıyla küçük nesne takip eder 

 

MODULÜN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

Duyu organları zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışlar psikomotor 

olarak adlandırılır. Bireyin önce büyük, daha sonra küçük kasları gelişir. Bu nedenle 

psikomotor becerilerin öğretimi çalışmalarında önce büyük kasların sonra küçük kasların 

gelişimi amaçlanmalıdır. Becerilerin öğretimi sırasında verilen yönergelerin basit, açık ve 

anlaşılır olmasına dikkat edilmeli, gerekiyorsa yönergeler anlamlı hale gelene kadar sık tekrar 

edilmelidir. Psikomotor becerileri kazandırmak için uygun ortam ve araç gereç önceden 



69 
 

      

yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak öğretime geçilmelidir. Kazandırılmak istenen 

beceriler açık ve basit bir şekilde anlatılmalıdır. Bireyin bağımsız olarak yaptığı basamakta 

müdahale edilmezken yapamadığı basamakta ipucu veya yardım sağlanarak beceriyi yapması 

sağlanır. Öğretim sürecinde kullanılacak araçlar bireyin dikkatini çekecek nitelikte ilginç 

olmalıdır. Bu araçların tutması ve hareket ettirmesi kolay olmalı, çok küçük, çok büyük, çok 

ağır olmamalı, kullanışlı olmalıdır. Bazı araçların kullanılması daha kolay olacaktır örneğin; 

Büyük boncukları ipe dizmek küçük boncuklardan daha kolaydır. Dolayısıyla öncelik kolay 

olan araç gereçlere verilmelidir daha sonra zor olanlara geçilmelidir. Büyük kasların motor 

gelişimi baş, gövde, kol ve bacakların hareketlerini küçük kasların hareket gelişimini ise el ve 

ayak parmakların gelişimiyle ilgili beceriler kapsamaktadır .Öğretim sürecinde çeşitli oyun 

etkinlikleriyle hem büyük hem de küçük kasları geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. İçinde 

hem koşma (büyük kas becerisi) hem de takma çıkarma (küçük kas becerilerinin yer alacağı 

oyun etkinliği yapılmalıdır. 

0-6 yaş zihinsel yetersizliği olan çocuklar için psiko-motor becerilerin öğretiminde ‘’Küçük 

adımlar’’ veya ‘’Portage’’gibi diğer programlardan da yararlanılır. 

SOSYAL HAYAT MODÜLÜ 

Kazanımlar  

1)Sınıfı ve sınıfındaki bulunan araç gereçleri tanır  

2)Sınıfta uyulması gereken kuralları belirtir 

3)Vücut sistemlerini tanır 

4)Duyu organlarını tanır 

5)Vücudumuzda yer alan iç organları tanır 

MODULÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

‘’Sosyal hayat’’ modülü sosyal bilgiler ve hayat bilgisi konularını kapsamaktadır. Yaşadığı 

toplumla uyum içinde olmasını sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir. Öğretimde ‘’basitten 

karmaşığa, somuttan soyuta’’ doğru bir yol izlenmelidir. Öğrenme ve öğretme süreci 

planlanırken güncel olaylarla kazanımlar arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir. 

Özellikle belirli gün ve haftalar kutlanmalıdır. 

TÜRKÇE MODÜLÜ 

KAZANIMLAR 

1)Sözel yönergelere uyar 

2)Sözcükten doğru kullanır 

3)Görsel uyaran verildiğinde tepki verir 

4)İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir 

5)El parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonu sağlar 

6)El göz koordinasyonu sağlar 

7)El parmak, çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonu geliştirici taklidi hareketler yapar.  

8)Yazıda kullanılan araç gereçleri tanır 
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9)Yazı araç gereçlerini tanır 

10)Yazı araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir. 

MODULÜN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

Okuma yazma öğretimi bireylerin sahip olduğu zihinsel, duygusal, davranışsal ve bilişsel 

becerilerinde önemli değişikliklerin olmasında etkilidir. Hazırlanan ‘’Türkçe’’ modülü 

zihinsel yetersizliği olan bireylere etkili okuma yazma becerisi kazandırarak türkçeyi etkili ve 

doğru kullanma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Okuma yazma eğitimi için birden 

fazla yöntem kullanılmaktadır. Bu modelde ses temelli okuma yazma öğretim yöntemine yer 

verilmiştir. Öğretmen veya uygulayıcı zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçları ve 

yapabildikleri doğrultusunda birey için en uygun öğretim yöntemini belirlemelidir. Eğer birey 

ses temelli yaklaşımdan okuma yazma öğrenemezse cümle temelli yaklaşım uygulanmalıdır. 

Modülde bireyin özelliklerine göre ihtiyaç duyulduğunda ilköğretim ve ortaöğretimde 

kullanılan mevcut Türkçe programlarından yararlanılmalıdır. Bireyin günlük hayatta kendisi 

için önem arz eden adı, soyadı, telefon numarası vb bilgileri öğrenip okuyabilmesi işlevsel 

okumadır. Modül ihtiyaç duyulan zamanlarda zihinsel yetersizliği olan bireyler için 

hazırlanmış olan eğitim programlarıyla ilişkilendirilmelidir. 

5.video: MATEMATİK MODÜLÜ 

KAZANIMLAR 

1. Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder 

2. Nesneleri çokluklarına göre sıralar 

3. Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder 

4. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar 

5. Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder 

6. Nesneleri uzunluklarına göre sıralar 

7. Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder 

8. Nesneleri kalınlıklarına göre sıralar 

9. Nesneleri bir nesnenin içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt eder  

10. Nesneleri bir nesnenin üzerinde ve altında olma durumuna göre ayırt eder 

11. Nesneleri bir nesnenin uzağında ve yakının olma durumuna göre ayırt eder  

12. Nesneleri bir nesnenin önünde ve arkasında olma durumuna göre ayırt eder  

13. Nesneleri bir nesnenin sağında, solunda ve arasında olma durumuna göre ayırt eder 

14. Nesneleri boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder 

15. Nesneleri yüksekte ve alçakta olma durumlarına göre ayırt eder  

16. Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder.  

17. Nesneleri ağırlığına göre sıralar 

18. Birer ritmik sayar 

19. Beşer ritmik sayar 

20. Onar ritmik sayar  
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21. İkişer ritmik sayar 

22. Üçer ritmik sayar 

23. Dörder ritmik sayar  

24. 1,2,3,4,5,6,7,8 VE 9 doğal sayılarını kavrar 

25. Rakamları yazar 

26. 0 doğal sayısını kavrar 

27. İki basamaklı doğal sayıları kavrar 

28. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar 

29. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar 

30. Beş, altı ve daha fazla basamaklı sayıları kavrar 

31. Sayı doğrusunu kavrar 

32. Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini ayırt eder  

33. Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder 

34. Sıra bildiren sayıları kavrar 

35. Romen rakamlarını kavrar  

36. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar 

37. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar 

38. Toplama işlemini kullanarak problem çözer 

39. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar  

40. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar  

41. Çıkarma işlemini kullanarak problem çözer 

42. Çarpım tablosunu ezbere bilir 

43. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar 

44. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar 

45. Çarpma işlemini kullanarak problem çözer 

46. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar 

47. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar 

48. Bölme işlemini kullanarak problem çözer 

49. Dört işlemi kullanarak problem çözer 

50. Hesap makinesi kullanarak işlem yapar 

51. Küme ve özelliklerini ayırt eder 

52. Kümeler arasındaki ilişkileri ayırt eder 

53. Kümeler arasındaki denklik ilişkisini ayırt eder 

54. Kümeler arasındaki eşitlik ilişkisini ayırt eder 

55. Vücut organları yardımıyla ölçüm yapar 

56. Metre ve cetvel kullanarak ölçüm yapar 

57. Kütle ölçülerini kullanarak ölçüm yapar 

58. Saati okur 

59. Parayı tanır 

60. Geometrik şekilleri ayırt eder 

61. Karenin özelliklerimi belirtir 
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62. Dikdörtgenin özelliklerini belirtir 

63. Üçgenin özelliklerini belirtir 

64. Dairenin özelliklerini belirtir 

65. Geometrik şekilleri çizer 

66. Geometrik şekillerin çevresini hesaplar 

67. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri tamamlar 

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

1. Modül zihinsel yetersizliği olan bireylere, matematik becerileriyle günlük 

yaşamlarında gerekli olacak problemleri çzömeye yardımcı olacak düşünme becerileri 

kazandırmayı amaçlamaktadır. 

2. Zihinsel yetersizliği olan bireyler, matematik becerilerinde diğer alanlardan daha fazla 

yönlendirmeye, desteklemeye, sürekli ve sistemli eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bu 

nedenle matematiğin temel kavramlarını ve ilkelerini kavramada günlük yaşamdan 

örnekler seçilmeli ve gerçek araçlarla çalışılmalıdır. 

3. Eğitimde kullanılacak olan materyaller somut düzeyde seçilmeli her bir kazanım 

ifadesi için uygun araç-gereç, yöntem ve tekniklerle uygulama yapılmalıdır. 

4. Eğitim esnasında diğer disiplin alanlarıyla bağlantı kurularak fırsat eğitimi 

yapılmalıdır. Örneğin; Türkçe modülü ile ilişkilendirme rakamları doğru şekilde 

seslendirme şeklinde olabilir.  

5. Nesneler arasındaki ilişkiler konusunda yapılacak çalışmalarla bireyin yakın 

çevresinde gördüğü eşyalar ve şekiller arasındaki ilişkiyi hissetmesi sağlanır. Bu 

çalışmalarda bireylerin okumaya ve yazmaya başlamalarına gerek yoktur. Bireylerin 

bu kavramları doğal ortamlarda gözlem yaptırılarak öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

6. Ritmik saymalarda önce sözlü olarak sayma, sonra besnelerle sayma çalışmaları 

yapılmalıdır. Ritmik saymalar bireyin sayı kavramını kazanmasını hızlandırır. İleri ve 

geriye doğru ritmik sayma çalışmaları toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinin 

öğretiminde kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle ritmik sayma becerisi kazandırılırken 

baştan sıra ile ayma çalışmaları belli bir düzene geldikten sonra verilen bir sayıdan 

başlayıp saymaya da yer verilmelidir. 

7. Küme, bireylerin doğal sayıları öğrenmelerine ve doğal sayılar arasındaki ilişkileri 

kavramalarında bir araç olarak kullanılmalıdır. Yakın çevredeki araç-gereçler, eşyalar 

ve şekiller bir araya getirilerek kümeler oluşturulmalı, küme kavramı kazandırılmaya 

çalışılmalıdır. Kümelerdeki eleman sayısı kavramı varlıkların bire bir eşleşmesi 

yoluyla kazandırılmalıdır. Kümeler arasındaki ilişki ve işlemler dört işlemin 

anlamlarının kazandırılmasında, problem çözme yeteneğinin geliştirilmesinde önemli 

yer tutar. 

8. Dört işlem becerilerimin kavratılmasında kümelerden ve kümelerle yapılan 

işlemlerden yararlanılmalıdır. Nesneler çalışmaların hareket noktası olmalıdır. 

Nesnelerin bir araya gelmesi, bir arada bulunan nesnelerden bazılarının ayrılması, 
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bölünmesi gibi çalışmalar yaptırılmalı ve bunlardan işlem kavram kavramlarının 

kazandırılmasında yararlandırılmalıdır. Bireyle her işlemin sonunda yaptığı işlemin 

doğruluğunu kontrol etme alışkanlığı kazandırmak amacıyla etkili pekiştirenler 

verilmelidir. 

9. Matematik modülünde dört işlem öğretimi yapılırken öncelikle başaklandırılmış 

yöntem kullanılmalıdır. 

10. Dört işlem becerisi kazandırılırken işlemlerle ilgili sözcüklerin anlamları 

öğretilmelidir. Örneğin, çıkarma işlemine başlamadan önce “eksildi, çıktı, eksik, 

kaldı” gibi sözcüklerin anlamları öğretilmelidir. 

11. Öğretim esnasında toplama işlemi öğretilirken önce nesnelerle öğretim uygulaması 

yaptırılmalıdır. Örneğin, 1 9 arasındaki nesneler yan yana getirilerek toplama işlemi 

anlatılmalıdır. Nesnelerle toplamı işlemini birey başarılı olarak gerçekleştirirse 

rakamsal olarak eldesiz biçimde bir basamaklı doğal sayıların toplaması yapılmalıdır. 

Bir basamaklı doğal sayılarla eldesiz toplama uygulamasından sonra iki basamaklı 

doğal sayılarla eldesiz toplama yaptırılmalı ve ardından eldeli toplama işlemi 

uygulaması yaptırılmalıdır. Tüm bu uygulamalardan sonra işlem yapılan basamak 

sayısı artırılarak öğretimde ilerleme yoluna gidilmelidir.  

12. Çıkarma  işlemi öğretilirken önce nesnelerle öğretim uygulamasına başlamak gerekir. 

Örneğin;  1 9 arasındaki nesnelerden nesne eksiltilerek çıkarma işlemi anlatılmalıdır 

Çıkarma işlemine bir nesne grubu içerisinden belirli sayıdaki nesnelerin çıkarılması ile 

başlanmalıdır. Çıkarma işlemi yapılırken “geriye kaç kaldı?” şeklinde ifadeler 

kullanılmalıdır. Çıkarma işlemleri yan yana ve alt alta şeklinde yaptırılmalı sonra “ne 

kadar fazla?” , “aradaki fark nedir?” gibi uygulamalar yaptırılmalıdır.  

13. Toplama ve çıkarma işlemi öğretildikten sonra toplama ve çıkarma içeren problemler 

çözdürülmelidir.  

14. Çarpma ve bölme işlemlerinden önce sırayla ikişer, üçer, dörder, beşer, altışar, 

yedişer, sekizer ve dokuzar ritmik sayma çalışması yaptırılmalıdır. 

15. Çarpma işlemi yaptırılırken çarpmada değişme özelliği üzerinde durulmalıdır. Bir 

sayının sıfırla çarpılmasının sıfır, birle çarpılmasının çarpılan sayıya eşit olduğu 

kavratılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca çarpım tablosunu mekanik olarak ezberlemesi 

yerine kalıcı bir şekilde kavramasına önem verilmelidir.  

16. Bölme işlemi yaptırılırken çarpmayla arasındaki ilişki sezdirilmeye çalışılmalıdır. 

Bölmenin, çarpmanın tersi bir işlem olduğu kavratılmalıdır. 

17. İşlemlerde ilk beceriler kazandırılırken temel toplama işlemleri gereği gibi 

kavratılmadan çıkarmaya, temel çarpma işlemleri kavratılmadan bölmeye 

geçilmemelidir. 

Dört işlem kullanılarak problem çözme becerilerini geliştirirken problemlerin günlük 

yaşantıdan olmasına ve problemin çözümü için kullanılacak işlemlerin daha önceden 

kavratılmış olmasına dikkat edilmelidir. Bireylerin kendi kendilerine problem çözmelerine 

fırsat tanımalı, gerekli olmadıkça müdahale edilmemelidir. Ancak bireyler herhangi bir 
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zorlukla karşılaştıklarında yardımcı olmalılardır. Problemlerin bireyin seviyesine uygun 

olmasına ve basitten karmaşığa doğru bir aşama göstermesine dikkat edilmelidir. 

18. Ölçülerin öğrenimine önce parmak, karış, ayak ve adım gibi doğal ölçüler kullanarak 

başlanmalıdır. Daha sonra günlük yaşamda karşılaştıkları standart ölçü birimlerine 

geçilmelidir. Standart ölçü birimleri tartılırken bireylerin ölçme araçlarını 

kullanmalarına ve mümkün olanları yapmalarına fırsat verilmelidir. 

19. Zaman tüm insanlar için önemli bir ölçüm aracıdır. Saat öğretiminde öncelikli olarak 

tam saatler kazandırılmaya çalışılmıştır. Birçok şekil ve yapıda saat çeşitleri 

bulunmaktadır. Birey hangi saat çeşitleriyle zamanı öğrenebiliyorsa öğretim bu saat 

çeşitleriyle (normal saati dijital saat) uygulanmalıdır. Birey tam saat kavramını 

öğrendikten sonra yarım ve çeyrek saat kavramı öğretilebilir. Öğretim uygulamaları 

için saat maketi yapılabilir. Bireyin saat edinimi sağlanabilir. 

20. Para, matematiksel anlamda önemli bir kavram olduğu gibi toplumsal yaşamda da 

önemli bir kavramdır. Para kavramı toplumsal yaşamla ilişkilendirilerek 

öğretilmelidir. Para anlatılırken paraların sayısal olarak değişmeleri de anlatılmalıdır. 

Örneğin; iki tane 50 kuruşun 1 Türk lirası ettiği ve 1 Türk lirasının kağıt ve madeni 

para türünün olduğu örneklerle anlatılmalıdır. Öğretimde öğretim yapılan ortam 

koşulları uygun ise gerçek paralarla uygulama yaptırılması doğru olacaktır. Örneğin; 

paransın sayısal niteliği, toplumsal yaşam modülü ile ilişkilendirilerek alışveriş 

esnasında, otobüs kullanımında vb.. ortamlarda kazandırılabilir. Para üstü alma, alınan 

hizmetin ücretini ödeme şeklinde olabilir. Bu mümkün değilse para resimleri 

gösterilerek öğretim yapılmalıdır.  

21. Bireyin evi, okulu, sınıf, oturduğu semt vb. yakın çevresini oluşturmaktadır. Bireylerin 

yakın çevresinde kullandıkları geometrik cisimlere benzeyen varlıklar, eğitim 

ortamına getirilmelidir. Bu cisimlere dokunmaları, hareket etmeleri ve gözlemlerini 

anlatmaları için bireye fırsat verilmelidir. Bireylerin inceledikleri bu cisimlere 

çevrelerinden örnekler gösterilmelidir.  

22. “Matematik” modülü içerisinde yer alan kazanımları gerçekleştirmeye yönelik 

öğrenme öğretme sürecinde teknolojiden yararlanılabilir. Hesap makinesi, .eşitli 

bilgisayar programları, görüntülü kaset ve bireyin bireysel özelliklerine göre çeşitli 

eğitim araç ve gereçleri kullanılabilir. 
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3.ÜNİTE:İŞİTME ENGELLİLER MODÜLÜ  

BÖLÜM 1 

İşitme Yetersizliğinin Tanımı 

 İşitme, sesleri algılama eylemi veya süreci olarak tanımlanmaktadır.  

 İşitme bilginin beyne ulaşmasını sağlayan temel yoldur. 

 İşitme testi sonucunda bireyin aldığı sonuçların kabul edilen normal işitme 

değerinden farklı olması durumuna işitme engeli denir. 

 Duyma yetisini tamamen veya kısmen kaybetmiş kişilere işitme engelli denir. 

 Duyu organlarımızdan kulağın görevini yeterince yerine getirememe durumuna 

işitme yetersizliği denilebilir. 

 İşitme kaybı, işitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden 

dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle 

bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi 

durumudur.  

Fizyolojik Yaklaşım  

 İşitmenin ölçülebilir derecedeki kaybı ile ilgilenmektedir. 

 Buna göre; belirli bir yükseklik seviyesindeki sesleri işitemeyen bireyleri 

işitmeyen, diğerlerini ise ağır işiten olarak kabul etmektedir. 

Eğitsel Yaklaşım  

 İşitme kaybının bireyin konuşma ve dili geliştirme yeteneğini ne derecede 

etkileyeceği ile ilgilenmektedir. 

 Buna göre; eğitim ve cilalandırma sonucu ana dilini ve konuşma becerilerini 

işlevsel yeterlilikte kazanmış bireyler için işiten, bunları hiç kazanmamış ve 

sözlü iletişimde bulunamayan bireyler için işitmeyen terimi kullanılmaktadır.  

İŞİTME YETERSİZLİĞİNİN SEBEPLERİ 

Araştırmaların birçoğunda işitme engeli vakalarının %95’inin doğum öncesinde, doğum 

sırasında veya birey dili kazanmadan önce, %5’inin ise birey dili kazandıktan sonra 

oluştuğundan söz edilmektedir. 

İşitme engelinin nedenlerini ise;  

 Doğum öncesi 

 Doğum anı ve  

 Doğum sonrası olarak sınıflayabiliriz. 
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1-Doğum Öncesi Sebepler 

 Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalıklar(özellikle 

kızamıkçık, kabakulak, sarılık...) 

 Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi 

 Hamilelik döneminde annenin ototoksik ilaç veya alkol kullanması  

 Hamilelik döneminde geçirilen kazalar 

 Kan uyuşmazlığı 

 Genetik faktörler 

 Akraba evliliği 

 Hamilelik döneminde yaşanan sıkıntılar, gerilimler, stres. 

 Annenin sistemik hastalıkları (böbrek rahatsızlığı, şeker hastalığı, kansızlık...)  

2-Doğum Anı Sebepler 

 Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar  (kordon dolanması, 

oksijensiz kalma, zor ve geç doğum...) 

 Düşük doğum ağırlığı (1500 kg dan az doğması) 

 Erken (prematüre) doğum 

 Bebeğin doğar doğmaz ağlamaması  

 Bebeğin oksijensiz kalması veya bebeğin beyninin fazla oksijene (hypoxia) 

maruz kalması 

 Bebekte kan değişimi gerektiren sarılık 

 Kan uyuşmazlığı ya da billurimin seviyesinin patolojik değere ulaşması 

 Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen hasar, zedelenme 

3-Doğum Sonrası Sebepler 

 Orta veya iç kulak yapılarında hasar, zedelenme 

 Çocukluk hastalıkları (havale geçirmesi, menenjit, kızamıkçık, kızıl...)  

 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı (otit) 

 Çocukluk yaralanmaları (kafatası kırıkları, çatlakları, baş veya kulaklara 

şiddetli darbe, çok yüksek sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kulağa 

sokulan cisimler) 

 Çok fazla üzüntü ve strese maruz kalma. 

Buna rağmen çoğunlukla işitme yetersizliğinin sebebi, kesin şudur denilememektedir. 

İŞİTME YETERSİZLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI 

İşitme engeli değişik faktörler göz önüne alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma; 

o Engelin derecesine  

o Oluş zamanına  
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o Nedenine  

o Oluş yerine  

o Oluş biçimine ve  

o Süreğenliğine göre yapılmaktadır. 

1-Engel Derecesine Göre 

 10dB-15dB NORMAL; işitmede herhangi bir problemden söz edilemez. 

 16dB-25dB MİNİMAL; bazı sesleri (çok uzaktaki çağlayan sesi, yaprak hışırtısı 

gibi) duyma 

 26dB-30dB HAFİF; konuşma seslerinin bazılarını (fısıltı ile konuşma) 

duymakla ilgili sıkıntı yaşar. 

 31dB-50dB ORTA; karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük geçer. 

 51dB-70dB ORTA İLERİ; işitme cihazı olmadan konuşmaları anlayamaz ve 

takip edemez. 

 71dB-90dB İLERİ; konuşma seslerini duyamaz sadece çevredeki şiddetli 

sesleri duyabilir. 

 91dB-... ÇOK İLERİ; konuşma seslerini hiç duyamaz. Çok yüksek şiddetteki 

sesleri duyabilir. 

2- Oluş Zamanına Göre 

İşitme engelli bireylerde genel olarak işitme engelinin oluş zamanına göre iki tür işitme kaybı 

görülür.  

1)  İşitme kaybı çocuk dili kazanmadan ortaya çıkmışsa dil öncesi işitme kaybı, 

2) İşitme kaybı, dili kazandıktan sonra ortaya çıkmışsa dil sonrası işitme 

kaybından söz edilir. 

3-Oluş Yerine Göre  

Bireylerde genel olarak oluş yerine göre beş tür işitme kaybı görülür. 

 İletim tipi işitme kaybı 

 Duyusal-sinirsel tip işitme kaybı  

 Karma tip işitme kaybı 

 Merkezi tip işitme kaybı 

 Psikolojik işitme kaybı 
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İŞİTME YETERSİZLİĞİNİN OLUŞ YERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 

1. İletim Tipi İşitme Kaybı  

Dış kulak veya orta kulağı etkileyen bir durum sonucu, sesin iç kulağa iletilememesi 

sebebiyle meydana gelen işitme kaybıdır. Sesin algılanmasında değil sesin iletiminde bir 

sorun vardır. Genellikle bu tip işitme kayıplarında, tıbbi müdahale ile olumlu sonuçlar 

alınabildiği gibi hatta bir çoğun da cilalandırmaya bile gerek duyulmayabilir. 

2. Duyusal-Sinirsel Tip İşitme Kaybı  

İç kulak ve iç kulaktan beyne giden sinirlerin bir şekilde hasar görmesi sonucu meydana 

gelen işitme kaybıdır. Bu tip kayıplar iletim tipi iştme kayıplarına göre genellikle daha ağır 

ve kalıcıdır. Enfeksiyonlar, genetik etkenler ya da ilaç kullanımı duyusal-sinirsel işitme 

kaybının sebeplerindendir.  

3. Karma Tip İşitme Kaybı 

Bu tür işitme kayıplarında hem ilet imsel hem de duyusal-sinirsel işitme kaybı bir arada 

görülür. 

4. Merkezi Tip İşitme Kaybı  

Merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkan bir işitme kaybıdır. 

Dış ve orta kulak görevini yapar, iç kulak ve işitme sinirleri normal çalışır, fakat merkezde 

bir sorun vardır.  

5. Psikolojik İşitme Kaybı  

İşitme organlarının yapısı ve işleyişinde bir bozukluk olmadığı halde işitme gerçekleşmez. 

Bu gibi durular psikolojik işitme kaybı diye adlandırılır. Psikolojik işitme kaybı çoğunlukla 

aniden olur.  

 Literatürde, özel gereksinimli bireylerin, nüfusun ortalama %18’ini 

oluşturduğu ve işitme yetersizliği olan bireylerin bunların içinde %0,6’sını 

kapsadığı görülmektedir. 

 Ülkemizde de aynı oranların olduğu kabul edilecek olunursa, doğan her 

1000 çocuktan en az 2 ile 6 çocuğun işitme engelli olacağı düşünülmelidir.  

İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE ERKEN TANI VE ERKEN TANININ ÖNEMİ  

o Yeni doğan tüm bebeklere risk grubuna dahil olamasalar bile mutlaka yeni 

doğan işitme taramasının yapılması gerekmektedir. 

o Bebekler YDS’den geçmiş olsalar bile, gelişebilecek işitme kaybının erken 

tanılanması için gelişimlerinin yakın takip edilmesi gerekmektedir.  

o Ülkemizde yeni doğan işitme tarama testi yapılan, erken tanılanan ve 

cilalandırılan işitme engelli çocukların sayıları artmıştır. 
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o Buna rağmen hala yeni doğan tarama testinin tüm işitme engelli çocukların 

ancak %50’sine ulaşılabildiği görülmektedir.  

o Tüm bebekler, seslerle örüntülü bir dünyaya doğar ve hiçbir anne baba 

bebeklerinin işitme engelli olabileceği ihtimalini düşünmez ya da 

düşünmeyebilir. 

o Yeni doğan bebekle iletişim, jest ve mimiklerle kurulu. Bebekler tepkisini ses 

çıkarma, gülümseme ve vücut hareketleri ile gösterir.  

Aşağıdaki durumlar gözlendiğinde mutlaka bir KBB doktoruna gidilmelidir.  

 Sık geçirilen kulak enfeksiyonları, özellikle tekrarlayan orta kulak 

enfeksiyonları 

 Sık tekrarlayan kulak ağrısı 

 Çevredeki işitsel uyaranlara tepki vermeme (çevresel sesler ve konuşma 

sesleri) 

 Çevresinde konuşulanları anlamada güçlük 

 Belli sesleri duymada ve sesin yönünü tayin etmede güçlük 

 Yüksek şiddetteki seslere daha iyi yanıt verme 

 Sözel komutları yerine getirmede güçlük çekme veya hata yapma 

 Gürültülü ortamlarda işitmede güçlük çekme, konuşmaları anlamama 

 Konuşan kişinin yüzünü gördüğü zaman konuşmayı daha iyi anlaması 

 Konuşan kişiye daha yakın mesafede olmayı isteme 

 Televizyon, radyo veya kasetçaların yüksek sesle ya da yakın mesafeden 

dinlenmesi 

 Telefon kullanırken bir kulağın diğerine tercih edilmesi.  

UNUTULMAMALIDIR!! 

Kritik dönemden (48 ay)  sonra işitme yetersizliği fark edilen ve cihaz andırılan çocuklar, 

yaşıtları ile aynı gelişimi gösteremeyecek ve yaşıtları ile aralarında her zaman 

kapatmaları gereken uzun bir ara olacaktır. 
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BÖLÜM 2 

Dil Nedir ? Ne İşe Yarar ? 

 

* Düşünce,duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan 

herhangi bir anlatım aracıdır. 

* Dil bir iletişim kurma aracıdır. İnsanlar arası iletişim, olayları aktarmaya, deneyimlerinin 

paylaşılmasına ve bireylerin eğitimi ve öğrenmelerine yardımcı olabilmektir. 

* İletişim yardımı ile soyut düşünme becerimiz gelişebilmektedir. 

* İletişimde konuşmanın toplumda vazgeçilmez olmasının en temel nedeni; yazı işaret ve 

benzeri iletişim yollarına göre daha hızlı, esnek, değişken ve iletilmek istenen mesajın doğru 

anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolünün kolay ve anında olabilmesi sonucu yanlış 

anlaşılmaların en aza indirgenebilmesidir. 

 

      Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 0-3 ay ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma 

* Sese cevap olarak emmesini arttırır ve azaltır. 

* Sesinizi tanır, ağlarken duyduğu zaman susar. 

* Sesle ilgilidir. Sesleri dinler. 

* Onunla konuşulduğu zaman susarak veya gülerek cevap verir. 

* Konuşulduğu zaman gülümser. 

b) İfade edici Dil Gelişimi 

* Mutlu olduğu zaman sesler çıkartır. 

* Farklı ihtiyaçları için farklı şekilde ağlar. 

* Tanıdıklarını gördüğü zaman gülümser. 

* Başkalarının konuşmasına ses ile cevap verir. 

* Ses oyunları ve kendiliğinden ses üretimi başlar. Ses üretiminden zevk aldığını belli eder. 
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Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 4-6 ay ) ( Babbling ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma 

* Sesin kaynağına doğru gözlerini oynatır.  

* Sesin tonundaki değişikliklere cevap verir.  

* Ses çıkartan oyuncakları fark eder. 

* Müziğe dikkat eder. Kendisine konuşanlara dikkat eder. İsmi söylenince bakar  

b) İfade Edici Dil Gelişimi  

* Ünsüz- ünlü heceleri babıldarlar. Bazı konuşma seslerini taklit ederler. 

* Sesin şiddetini, tizliğini ve hızını değiştirebilir. 

* Kızgınlığını ve sevincini sesli olarak belli eder.  

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 7-9 ay ) ( Lalling ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma 

* Kendi ve diğer kişilerin yaptığı konuşmaları dinler. 

* Başkalarının konuşmalarına tepki verir/ilgilenir. 

* Görme alanı dışındaki sesleri arar, ismine bakar. 

* Bürünsel / prosodik değişikleri fark eder. 

* Bildiği bazı sözcükleri dinler, yeni sözcükleri tanımaya başlar.  

* İsmine tepki verir, ‘’ Hayır’a uygun tepki verebilir. 

b) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Bir nefesle ünsüz-ünlü birkaç ses üretir. 

* Jestleri ve yetişkinin ses tonunu taklit eder. 

* Vurguyu, heceyi taklit eder, Sosyal amaçlı jestler kullanır.  

* Ses üretimi ile işitmeyi birleştirir. Seçilmiş işitilen sesleri tekrar eder. 

* Çıkardığı sesler hece tekrarına doğru değişir ve daha çok çevredeki dilin niteliklerini 

kazanır. 



82 
 

      

ÖNEMLİ: İşitme kaybı olan bebekler lalling dönemini yaşayamazlar. Çünkü kulakları bu 

üretilen sesleri duyamaz. Bu dönemde bu gelişimlerin görülmemesi, bu dönemde dil 

problemlerinin, işitme kaybı, zihinsel gerilik, afazi, duygusal yoksunluğa bağlı olarak ortaya 

çıktığını gösterir. 

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 10-12 ay ) 

a) İşitsel kavramsallaştırma 

* Bazı emirleri yerine getirir. 

* Kendi ismini bilir. 

* İsmi söylenen kişiye veya oyuncağa bakar. 

* Yetişkinin el sallamasını taklit eder. 

b) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Oyuncaklara ve aynada kendi görüntüsüne ses çıkarır. 

* Sesler dağarcığındaysa yetişkin konuşmasını taklit eder.  

* Birkaç sözcük üretir. 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 13-18 ay ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma 

* Sözcük dağarcığı 5-20 kelime arası olabilir. 

* İsmi söylenen oyuncak, kişi ve kıyafetleri işaret eder.  

* İsmi söylenen iki vücut bölümüne işaret eder.  

* Nerede sorusunu işaretle yanıtlar. 

* İsmi söylenen resimleri gösterir. 

b) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Hayvan seslerini taklit eder. 

* En az iki nesneyi adlandırır. 

* Kendiliğinden en az 5 sözcük kullanır. 

* İki morfem kullanabilir. 
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Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 19-24 ay ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* İstendiğinde nesneleri verir.  

* Sorulduğu zaman birkaç vücut kısmını gösterir. 

* Basit komutları ve soruları anlar. 

* Nesnenin ismi söylendiği zaman kitaptan resim gösterir. 

* Geçmiş ve şimdiki zamanı anlar. 

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* 18 aylıkken 20 civarı olan sözcük dağarcığı 24 aylıkta 200e ulaşır. 

* Kendisine ismiyle hitap eder. 

* Şarkı mırıldanır veya söyler. 

* Geçmiş zamanı kullanabilir. 

* Her ay daha fazla kelime söyler. 

* iki kelimelik cümleler kurmaya başlar. 

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 25-30 ay ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* Ben sen gibi zamirleri anlar. 

* Benim, senin gibi iyelik sıfatlarını anlar. 

*Arkadaş veya akraba isimlerini bilir. 

* Farklı cümle tiplerini anlayabilir. 

* Kız erkek ayrımı yapar. 

* Ne, kim sorularını anlar.  

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Sorulduğunda adını söyler. 

* Şarkı veya tekerleme söyler.  
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* Kısa cümleler kullanır.  

* Kişi zamirlerini kullanır.  

* -dili geçmiş zaman kullanır. 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 31-36 ay ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* Anlam farklılıklarını algılar. 

* İçme, uyuma, yeme gibi günlük hayatla ilgili resimleri tanır. 

* İki isteği peş peşe yerine getirebilir. 

* İçeride ve dışarıda ayrımını yapar. 

* Çok ve az ayrımı yapar. 

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Bazı zaman eklerini kullanır. 

* Çoğul ekini kullanır. 

* Olumsuz ekini kullanır. 

* Ortalama sözce uzunluğu 4 morfem civarıdır.  

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 3-4 yaş ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* İki eylem içeren yönergelere tepki verir. 

* Nesnelerin işlevlerini bilir. 

* Alıcı dil dağarcığında 1200-2000 ya da daha fazla sözcük vardır. 

* Nesneleri gruplayabilir. 

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Evde, okul veya arkadaşları ile ilgili konuşur. 

* Aile dışı kişiler genellikle çocuğun konuşmasını anlar. 

* Öznesi, eylemi olan cümleler kurar. 
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* 4 den fazla kelimeden oluşan bir çok cümle kullanır. 

* Öykü anlatır. Dili duygu ifade etmek için kullanır. 

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 4-5 yaş ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* Renkleri işaretle gösterir. 

* Üçgen, kare gibi şekilleri bilir. 

* Kısa bir hikayeye dikkatini verir ve hikaye ile ilgili basit sorulara cevap verir. 

* Evde veya Okulda ne söylenildiğinin çoğunu anlar. 

* Gece gündüz kavramını anlar. 

 

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Sözcüklerin ne demek olduğunu sorar. 

* Bir çok detayın verildiği karmaşık cümleler kullanır. 

* Neden ve nasıl sorularını sormaya başlamıştır. 

* Arkadaşları ve yetişkinlerle çok rahat iletişim kurar. 

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 5-6 yaş ) 

 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* Zıt kavramları bilir. Yazıya ilgi duyar. 

* Üç aşamalı yönergeleri yerine getirir. 

* Bir gruba verilen yönergeleri takip eder. 

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Bilgi almak için çok soru sorar. 

* Duyguları ifade eder. 
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* Bağlaçları kullanır.  

* Haftanın günlerini sıralar. 

* Temel gramer bilgisini edinmiştir. 

 

Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Dil Gelişim Özellikleri ( 6-7 yaş ) 

a) İşitsel Kavramsallaştırma  

* Sağ ve sol kavramını anlar. 

* Karmaşık tanımlamaları daha çok kullanmaya başlar.  

* Alıcı dil sözlükçe sinde yaklaşık 20000 kelime vardır. 

 

b ) İfade Edici Dil Gelişimi 

* Yaklaşık 6 sözcüklü cümleler kurar. 

* Zaman kavramlarının çoğunu anlar.  

 

 

BÖLÜM 3  

DİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları 

Dil ve konuşma gelişimini engelleyen faktörler arasında işitme kaybının varlığı mutlaka yer 

almaktadır. Çünkü dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en 

önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitmenin olmasıdır. 

-İşitme kayıpları, doğası gereği çocuğun dil ve konuşma gelişiminde gecikilmelere ve 

yetersizliklere neden olacaktır. 

-Dolayısıyla işitme kaybı olan çocukların erken dönemde tanılanması ve gerek çocuğun 

gerekse ailenin uygun eğitime yönlendirilmesi son derece önemlidir. 

-aksi taktir de dil ve konuşma gelişiminde güçlükler ortaya çıkacak bu güçlükler de öğrenme 

sorunlarından benlik gelişimine akademik başarısızlıktan iletişim sorunlarına bir dizi problemi 

beraberinde getirecektir. 
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İşitme kaybı olan bireylerde karşılaşılabilecek dil ve konuşma sorunları, 

-işitme kaybının ortaya çıkış zamanına  

-türüne 

-tanılanma zamanına 

-derecesine 

-çocuğun işitme cihazı veya koklear implant kullanılmasına  

-işitme cihazı veya koklear implant kullanma yaşına  

-aldığı eğitim türüne vb. pek çok faktöre bağlı olarak farklılaşacaktır. 

 

İşitmenin Dil ve Konuşma Gelişimine Etkisi 

-Dil ve konuşmanın gelişebilmesi için işitme “olmazsa olmaz “ faktörlerden birisidir.  

-İşitme henüz bebek, anne karnında 20 haftalıkken başlamaktadır, yani tipik gelişim gösteren 

bir bebek 20 haftalık bir işitme deneyimine sahip olarak dünyaya gelmektedir. 

-Dolayısıyla dil ve konuşma gelişimine ilişkin bilgiler her ne kadar doğumdan sonraki süreci 

ele alsa da bebek anne karnındayken de belirli seslere karşı tepki geliştirmekte, annesinin 

sesini diğerlerinin sesinden ayırt etmektedir. 

-Böylece doğumdan önce başlayarak akustik bilgiler aracılığıyla işitsel merkez uyarılmakta 

ve işitsel beyin yolları organize olmaktadır. 

-Akustik bilgiler çocuğun çevresinde konuşulan dile ait konuşma seslerini ayırt ederek fanetik 

dağarcığının oluşmasında bununla bağlantılı olarak da yeni sözcükler öğrenerek dilin 

gelişmesinde kritik bir öneme sahiptir. 

 

Dil Gelişim Özellikleri 

1.Alıcı ve ifade edici iletişim becerilerinin gelişmelerinde gecikmelere yol açar.  

2.Öğrenme güçlüğü ve düşük akademik performansa sebep olur. 

3.İşletişimde güçlük, sosyalizasyon ve kendine olan güvende eksikliğe yol açar. 

4.Mesleki seçim olasılıklarında olumsuz yönde etkiler. 
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Dil Gelişim Özellikleri 

Ne yapmalı? 

Konuşmayı Öğrenebilmek için çocuk. 

-Uygun bir ortam da dille karşılaşmalıdır. 

-Konuşmayı çözmek ve üretebilmek için sağlıklı bir biyolojik donanımı olmalıdır. 

-Dil girdilerini algılamak için göz ve kulak gibi duysal organları sağlıklı işlevi göstermelidir. 

 

İşitme Engellilerde Kullanılan İletişim Yöntemleri 

 

1.İşaret Dili 

-El ile yaratılan ve ulusal veya yerel işaretleri kullanılan görsel bir iletişim sistemidir. 

-Konuşma dilinde farklı ve kendi gramer kuralları olan bir dildir. İşaret dilinin ana dil olarak 

öğrenen çocuklar daha sonra konuşma dilini ikinci bir dil yabancı bir dil olarak algılamakta ve 

buna bağlı olarak konuşma güçlükleri çekmektedirler. 

-İşaret dili kullananlar .konuşmayı anlayabilmek için görsel uyarıları temel olarak kullanırlar. 

Bu sebeple işitme cihazı kullanıyor. olsalar da dikkatlerini işitmeye değil görmeye verdikleri 

için dinlemeyi öğrenememektedirler. 

-Bu dezavantaj tüm işaret desteği kullanan ve bu yolla görsel algı gerektiren sistemler için 

geçerlidir. 

-Ülkemizde sistematik bir işaret dili yeni yeni oluşmaktadır. ulusal işaret dili çalışmışken Türk 

dil kurumu Milli Eğitim Bakanlığı. işitme Engeliler Federasyonu ve bu konuda uzman 

eğitimciler tarafından düzenlenmektedir. 

 

1.İşaret Dili 

Doğal işaret Dili 

-Konuşmaya dayalı sözel dilden bağımsız ve farklıdır. 

-Tüm dillerde olduğu gibi kendisine ait sözcük dağarcığı söz dizimi ve biçim birim kuralları 

bulunmaktadır. 

-İşaretler elin biçimi yeri yöneldiği yön ve hareket olmak üzere dört temel elemandan 

oluşmaktadır. 
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-Türkiye de kullanılan işaret dili çoğunlukla işitme engelli çocuklar tarafında yatılı okullarında 

öğrenilmeye başlanmaktadır. 

 

Yapay işaret Dili 

-Konuşmaya dayalı sözel dilin öğretimini desteklenerek  amacıyla bahsi geçen işaret dilinin 

sözcük dağarcığı söz dizimi ve biçim birim kurallarını değiştirmeden görsel sembollere 

dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmış yapay olarak ortaya çıkmıştır. 

ÖZET  

-Duygu ve düşünceler, nesneler, belli bir dilin harfleri veya konuşma sesleri, beden 

hareketlerinden oluşturulan ve görsel olarak algılanan işaretlere benzetilmeye çalışılarak 

iletişim sağlanır. 

-Özellikle çok ileri derecede işitme kaybı olanlar tarafından kullanılan bir iletişim şeklidir. 

-Kolay öğrenilen bir yöntem olmamakla birlikte, toplumda işaret dilinin bilinme düzeyi göz 

önüne alındığında, işitme engelli bireyin, çevresiyle iletişiminde zorlanmasına ve toplumdan 

uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. 

-İşaret dilinin ilden ile, okuldan okula, sınıftan sınıfa ve hatta öğretmenden öğretmene farklılık 

gösteriyor olması ve kullanılan işaret sisteminde belli bir standardın olmayışı bu yöntemle 

ilgili olarak yaşanan bir problem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bilingual, Bikültürel ( İki Dillilik – İki Kültürlülük ) 

Bu yaklaşımda sağır terimi, günümüzde sağırların etnik bir grup olarak görülme eğilimi içerir. 

Sağırların, kendilerini kendilerine özgü bir toplumun parçası olarak görmeleri ve kendilerine 

özgü kültürlerinin olduğu inancının yaygınlaşması ile işitme engeli terimi yerine sağır terimini 

kullanmaktadırlar. 

-Bu yaklaşımda doğal işaret dilinin işitme engellilerin ana dili olduğunu ve bu dili 

öğrenmelerinin en doğal hakları olduğunu savunmaktadırlar. 

-Çocuk belli bir yaşa geldiğinde eğer ki konuşmaya dayalı dili de öğrenmek istiyorsa bu 

yabancı dil edinimi olarak görülmektedir. 

2.Parmak Alfabesi 

-Alfabedeki her harf karşılığı parmakların değişik pozisyonlar alması ile sözcüklerin ve 

cümlelerin ifade edilmesidir. 
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-Çocuklar okuma yazmayı öğreninceye kadar kullanılması çok sınırlı olan bir yöntemdir. 

Daha çok işaret diliyle birlikte kullanılmaktadır. Çünkü her kelimeyi parmak alfabesiyle 

anlatmak zor, uzun ve yorucudur. 

-Belirli bir dilin harflerini parmaklarla görülür hale getirmeye dayanır. Bu yönteme göre işitme 

engelli kişi parmaklarıyla havada yazı yazarak iletişim kurar. 

-Daha çok yazı dilini bilenler tarafından kullanılır. 

-Bu yöntemin etkililiği, o dili harflerinin parmakla anlatıma uygun olmasına bağlıdır. 

 

3.İpuçlarıyla Konuşma ( Cued Speech ) 

-Konuşma dilini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. 

-Temelinde; dudak okumayı kolaylaştırmak amacıyla üretimi görülmeyen ve üretimlerinde 

benzer görsel ipuçları bulunan sesbirimleri birbirlerinden ayırt edebilmeyi kolaylaştırmak 

amacıyla tek elle yapılan işaretlerin konuşmayı desteklemesi yatmaktadır. 

-İngiliz işaret dili için yapılmıştır. Türk işaret dili için henüz bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Total (Tüm) İletişim  

-Tüm iletişim, dil ediniminde kullanılmakta olan sözel, işitsel, yazılı ve işarete dayalı tüm 

yöntemleri kullanmaya dayanan bir eğitim yöntemidir. 

-Bu yöntemi savunanlar; ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan çocukların görme 

duyusu ile işaretler, dudak okuma, yazı gibi yöntemler ile desteklenmesi gerektiğini 

düşünerek işitme engelli çocukların eğitiminde tüm yöntemlerin bir arada kullanılması 

gerektiğini öne sürmüştür. 

Çocuğun başarılı olabilmesi için hem anne ve babalar hem de öğretmenler işaret dili eğitimi 

almalı ve bu becerileri etkili bir şekilde kullanabilmelidir. 

Çünkü bu yöntem işaret diline ağırlık vermektedir. 

 

ÖZET  

-Bu yöntem işitme engelli bireylerin kendi aralarında ve diğer insanlarla en etkili iletişimi 

kurabilmelerinde işitsel, sözel ve işaret yöntemi gibi toplumda geçerli tüm iletişim biçimlerinin 

birleşiminden yaralanmasını amaçlayan bir yöntemdir. 

-Bu yöntemin temelini, yöntemin bir araç olduğu ve aracın amaçlarla uyum içinde olması 

gerektiği düşüncesi oluşmaktadır. 
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-Burada belli bir çocuğa hangi yöntemin daha uygun olduğunu belirlemedeki hedefin 

çocuğun ihtiyaçlarını en uygun biçimde karşılamak olduğu belirtilmektedir. Yani bu 

yöntem bireysel farkların ve bireysel ihtiyaçların önemini vurgulamaktadır. 

Ancak, yöntemin uygulanmasında belli bir standardın olmayışı iletişimde sorunlara 

sebep olmaktadır. İşitsel, sözel ve işaret yöntemlerinin kim tarafından nasıl uygulandığı 

sorularına verilecek net cevaplar belirli bir standardın oluşması açısından önemlidir. 

 

BÖLÜM 4  

İşitme Engellilerde Sözel İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Dinleme ve Ayırt 

Etmenin Önemi  

İşitme Engellilerde Sözel İletişim Becerileri 

● Günümüz teknolojisi işitme kalıntısının doğru kullanımı ve doğru eğitim yaşantıları 

sağlanması sonucu işitme engelli çocukların da işten çocuklara benzer bir biçimde ana 

dillerini edinmelerine yardımcı olan işitme araçları geliştirmiştir 

 ● Ancak dil edinimini ve bilgi dağarcıklarını geliştirebilmek için işiten çocuklarda bile 

önem taşıyan dinleme ve konuşma etkinlikleri işitme engelli çocuklar için ise Hayati bir 

önem taşımaktadır. 

Sözel iletişimin temel ögeleri dinleme ve konuşma  

● Dinleme: çevreden duyulan sesleri tanıma ve öncelikle konuşma seslerinin 

anlamlandırılmasıdır. Konuşma: organlarının düzenli devinimleri sonucu üretilen anlamlı 

organize ses dizgeleri olarak tanımlanabilir Dinleme becerilerinin önemi  

● Dil çoğunlukla konuşma ile eş anlamlı düşünülmektedir. Bunun nedeni ise konuşmanın 

insanlar arası iletişimde en çok başvurulan yol olmasıdır. 

 ● Dilin en az insanlar arası iletişim kurma kadar önemli olan bir diğer işlevi ise geçmiş 

deneyim ve bilgilerin günümüze, günümüz bilgilerin geleceğe aktarılması bu deneyim ve 

bilgilerden oluşan sosyal ve kültürel birikimin bireyler tarafından algılanması ya da 

öğrenilmesini sağlamasıdır. Bu önemli işlevi yerine getiren dilin özellikle konuşmaya 

dayalı sözlü dilin eğitim ve öğretimdeki önemli rolü yadsınamamaktadır.  

● Dünyaya gelen her çocuk işitme düzeneğinde ya da zihinsel ve beyinsel 

fonksiyonlarında herhangi bir sorunu yoksa içinde doğduğu yetiştiği ve biçimlendiği 

topluma özgü ve o toplumun üzerinde anlaşma birliğine vardıkları kurallar ve simgeler 

dizgesi olan bir dili bir başka değişle anadillerini zorlanmadan edinebilmektedirler.  

● Chomsky'e göre bebekler doğuştan getirdikleri dil edinim aracı ile donatılmışlardır. 

Konuşmaya dayalı sözde dilin temelini oluşturan bu araç yardımı ile bebekler içinde 

yaşadıkları topluma özgü olan ana dillerinin kodlarını ve karmaşık kurallar dizgesine 
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çözümlemeyi başarıp 4-5 yıl gibi kısa bir süre içinde anadillerini etkin olarak kullanabilme 

yetisi edinebilmektedirler.  

● Bunun yanı sıra bebekler çevrelerinde duydukları sesleri anlamlandırma ve konuşma 

seslerini ayırt edebilme yeteneğine de sahiptirler. Bu yeteneği etkin bir biçimde 

kullanabilmeleri için de bebeklerin dinleme alışkanlıklarını geliştirmek gerekmektedir.  

● Bu edinim aracının yanı sıra konuşmanın ediniminde önemli olan bir diğer araç ise 

bebeklerin içinde bulundukları çevre ve dilsel yaşantı zenginlikleridir. Bebeklerin 

yaşantıları ne kadar zengin olursa, ana dillerinin gelişimi ve konuşma becerileri o kadar 

hızlı ve etkin biçimde gelişecektir. Bruner; çevrenin bu önemli etkisini dile dilimini 

destekleme aracı olarak adlandırılmaktadır. 

 ● Eğer çocukta işitme ya da dinleme sorunu varsa çocuk eğitiminde de sorunlarla 

karşılaşabilecek ve eğitimde gerilemeler ortaya çıkabilecektir. Özellikle her derecedeki 

işitme kayıpları eğitimsel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 ● Hatta hafif ya da orta derecelerdeki işitme kayıpları bile çocukların dil edinim 

becerilerini engelleyebilmekte ya da yavaşlatabilmekte ve okul yaşantılarında öğrenme 

sorunları ile karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Özellikle okuma ve yazma 

öğrenmede sorunlara yol açabilmektedir. Konuşma ve dinleme yalnız çocukların dil 

edinimini olumlu yönde etkilemekte kalmayıp aynı zamanda Browne'un da belirttiği gibi; 

okul dışında ve okulda öğrenmenin önemli bir aracı olarak da işlev görmektedirler.  

DİNLE ÖĞREN KONUŞ 

 ●Bir dil öğrenmek için temel prensip önce dinlemeyi öğrenmektir. Bizler konuşmayı 

çevremizi dinleyerek öğrendik. Çocuklarımızın da konuşmayı öğrenmeleri için önce 

dinlemeyi öğrenmeleri gerekir. 

Dinleme Gelişimi İçin Öneriler 

 ● Tüm gün cihaz kullanımı  

● Konuşurken cihazın mikrofonuna yakın olma ( ilk aşamada 15 santim ileri aşamalarda 

bu uzaklık artar)  

● Normal ses tonu (bağırmak giden sesin kalitesini bozar.) 

 ● Sessiz ortam 

 • ilk aşamalarda ortamın sessiz olması önemli, gürültülü bir ortamda sesleri anlamada 

zorlanır. Çocuğumuz iyi bir dinleyici oldukça, öğrendikçe gürültülü ortamlarda da 

dinleyebilecektir. 

 ● Annelerin doğal iletişimi bozmadan küçük bebekleri ile bu şekilde iletişime geçmeleri 

çok önemlidir. 
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 ● Annelerin bebekleri ile bu şekilde konuşmaları bebekte ses farkındalığını arttıracaktır 

●’Çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun ifadeler kullanın. Nesne ve eylemlerin gerçek 

isimlerini kullanın. İfadelerinizi tekrarlayın.  

●Göz kontağı kurma  

● Ortak ilgi kurma 

 ● Günlük rutinler hakkında konuşma  

● Sıra almanın gelişimi (dinleme ve konuşmada sıra alma) bekleme  

● İsmi ile çağırmak (aile ve çevresindeki diğer kişiler) 

 ● Sesi fark ettirin. 

 ● Dinle şeklinde ipucu verin. Ben duydum, sen de duydun mu?  

● önce işitsel uyarı ( işitsel sandviç)  

Duyma ve dinleme arasındaki fark 

●Konuşmaya dayalı dil edinimi kazanılmasında ve öğrenmede çok önemli rol alan: 

Duyma ve dinleme arasındaki farklılık nasıl tanımlanabilir?  

Dinleme becerisi gelişimi  

● Çocukların dinleme becerisi gelişimini tamamlayabilmesi için aşamalı bir sıra takip 

etmeleri gerekmektedir.  

● Bu sıralama aşağıdaki biçimde yapılmıştır  

1- Fark etme 

 2- Ayırt etme  

3- Tanımlama 

 4- Anlamlandırma Fark etme  

● Dinleme becerisinin en temel ve basit olan basamağıdır. Bu basamakta çocuklar sesin 

varlığını ya da yokluğunu fark edebilirler.  

● Fark etme basamağına en iyi örnek saf ses odyometre testlerinde çocukların ses 

sinyallerine dönüt vermesidir.  

● Bu basamakta çocuk çevresindeki seslerin farkına varabilir ve kendi ismi söylendiğinde 

ya da ses duyduğunda konuşma benzeri sesler üretebilir. Başlangıçta çevrede ses 

oluştuğunda çocukların dikkati bu seslere çekilebilir. (Örneğin; Kapı mı çaldı? Köpek mi 

havlıyor? Anne mi çağırıyor? Gibi)  
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Ayırt etme 

 ● Çocuğun seslerin ne anlama geldiğini bilmesine gerek yoktur. Ancak iki sesin aynı mı, 

yoksa farklı mı olduğunu ayırt edebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. 

 ● Bu basamakta çocuk uzun ve kısa sözleri ayırt etmekte zorlanmazken (ev bahçe gibi), 

eşit uzunluktaki sözcüleri (gelme, koşma, gitme gibi) ayırt etmede zorlanmaktadır 

 ● Aynı zamanda çocuk sesin kalitesini, şiddetini, süresini ve perde farklılıklarını ayırt 

edebilme becerilerini geliştirmektedir.  

Tanımlama  

● Bu basamakta çocuk konuşma seslerini çevre seslerinden ayırt etmeye ve söylenen 

basit sözceleri ya da tümceleri tekrarlamaya çalışmakta ve söylenen nesnelerden 

bazılarını işaret ederek ya da bakarak tekrar etme çabası içine girmektedir.  

● Bu basamak çocukların konuşmanın hem parça sal hem de parçalar üstü 

özelliklerindeki farklılıkları ayırt etmeye ve aynı zamanda ses bilgisel kuralları 

çözümlemeye başladıkları ve geliştirdikleri dönemi kapsamaktadır.  

 ● Bu aşamada çocuklar konuşmanın parçalar üstü özellikleri olan süre (kısa uzun gibi), 

konuşma hızı ( hızlı yavaş gibi), şiddet (yumuşak yüksek gibi), perde (alçak yüksek perde 

ya da tiz-kalın perde gibi) ve vurgu farklılıklarını (konuşmadaki vurgu örüntüleri gibi) 

algılar ve ayırt eder.  

● Parça sal özellikleri olan b m ya da ş t ve benzeri gibi farklılıkları da algılayıp ayırt 

edebilme becerilerini de geliştirirler. 
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BÖLÜM 5 

İŞİTME ENGELLİLERDE SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİ DİNLEME BECERİSİ GELİŞİMİ 

 Çocukların dinleme becerisi gelişimini tamamlayabilmeleri için aşamalı bir sıra takip 

etmeleri gerekmektedir. Bu sıralama aşağıdaki biçimde yapılmıştır. 

1. Fark Etme   (Sesin varlığını ve yokluğunu fark Etme) 

2. Ayırt Etme  (Sesin farklılığını ya da aynılığını fark etme) 

3. Tanımlama  (Sesi tanımlama) 

4. Anlamlandırma 

5. Dinleme becerisinin en zor ve en üst basamağıdır. İşitsel mekanizmanın en 

son hedefini kapsamaktadır. Anlama, bireyin geçmiş yaşantıları ve dil bilgisel 

deneyimleri yardımı ile kendisine ulaşan akustik iletileri ya da uyaranları 

algılaması, anlaması ve sonucunda iletiyi ve ya da çevre sesini anlamlı hale 

getirmesidir. 

 Dinleme becerisinin etkin biçimde kullanabilmesi için bahsi geçen dört basamağın 

çocuklarda doğru bir biçimde gelişmesi gerekmektedir. İşiten çocuklar için büyük 

önem taşıyan duyma ve dinleme, işitme kanalındaki engellemeler nedeniyle işitme 

engelli çocukların dil ediminde, konuşmayı anlamada ve üretiminde önemli sorunlara 

neden olabilecektir. 

 Konuşma seslerinin işitme engelli çocuklar tarafından fark edildiği garantilendikten 

sonra bu akustik girdilerden anlam çıkarmaları için işitme engelli çocuklara zengin ve 

anlamlı dinleme yaşantıları sağlanmalıdır. 

 İşitme cihazları ya da yapay kulak ancak işitme engelli çocukların bir ses olup 

olmadığını fark etmelerine yardımcı olmaktadır. 

 Fark edilen akustik uyaranların anlamlandırılabilmesi için bu çocukların dinleme 

becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

  İşiten çocukların dil edinim döneminde ebeveynleri ile nasıl bir dilsel etkileşim içinde 

olduklarına bakıp benzeri etkinlikler ile işitme engelli çocuklara ana dillerini 

edinebilmeleri için yardımcı olunabilecektir.    

 

İŞİTME ENGELLİLERDE SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİ DİNLEME BECERİLERİNİ 

GELİŞTİRME YOLLARI 

İşitme engelli çocukla ilgilenen tüm yetişkinlerin ve eğitimcilerin dikkat etmesi gereken 

düzenlemeler; 

 Tümceleri kısa tutarlar. 

 Sözdizimsel olarak basit tümceler kurarlar. 

 Çocukların dikkatlerini çekebilmek ve sürdürebilmek için abartılmış tonlama 

kullanırlar. 

 Önemli sözcükleri vurgularlar. 

 Fark etmelerine yardımcı olurlar. 

 Çocuğun bilgi sahibi olduğu konularda konuşmayı yeğlerler.  
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 Söylediklerini tekrarlarlar ya da aynı anlamı farklı tümce kalıpları ile yeniden çocuğa 

söylerler. 

 Çocukların eksik ya da yanlış tümcelerini tamamlayarak ya da doğru biçimiyle çocuğa 

söyleyerek hatalarını düzeltirler. 

Örneğin; Çocuk babasıyla arabalarını yıkarken ,arabayla ve yıkama eylemi ile ilgili olan 

araba lastiği, tekerlek, kapı, kaput, hortum, fırça, deterjan gibi sözcüklerin kavramlarını 

edinirken belki bu parçaların ne işe yaradığını ,araba yıkarken neler yapılması gerektiğini de 

öğrenir. 

İŞİTME ENGELLİLERDE SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİ KONUŞMA VE DİNLEME 

ETKİNLİKLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 Çocuğun içinde bulunduğu uğraşıyı onunla paylaşın ve uğraştığı konu hakkında 

konuşması için cesaretlendirip, söyleşinin gerçekleşmesini sağlayın. 

 Çocuğun sizinle konuşma çabalarına olumlu dönütler verin ve cesaretlendirin. Asla 

çocuğun sözünü kesmeyin ve dinlememezlik yapmayın. 

 Sınıfta sessiz kalan ve her söyleneni sessizce yerine getiren çocukların en iyi 

öğrenciniz olduğunu düşünmeyin. Bu çocukları konuşmalara ve tartışmalara 

cesaretlendirin. 

 Konuşurken çocukların anlama becerisinin düzeyini göz önüne alın, konuşmanızı 

çocuğun düzeyine uygun uyarlayın. Daha karmaşık yapıları öğretebilmek için 

çocuktan gelen tümceleri kullanıp, genişleterek tekrarlayın. 

 Yalnız dinleyerek konuşma becerilerinin geliştirilmeyeceğini unutmayın. Çocuk 

dinlemenin yanı sıra konuşarak, konuşma seslerini ayırt etmeyi öğrenir ve konuşma 

kurallarını geliştirir. 

 Konuşma sırasında dinlenmeyi öğrenmeleri gerektiğini, hem dinleyip hem de aynı 

anda konuşulamayacağını vurgulayın. Sıra alma alışkanlığını geliştirin. 

 Çocukların ilgisi çekecek konular dahilinde konuşun. 

 Konuşma sırasında çocukların yanlışlıklarını fark ettirmeden düzeltin. Yanlış olan 

tümceyi doğru şekilde tekrarlayın. 

 Çocuklara başarılı olabileceklerini hissettirin. Aferin, çok güzel  vb. sözcükler ile 

cesaretlendirin 

 Konuşmanın işlevsel olabilmesi için ,dili her zaman gerçek bağlamlar içinde kullanın. 

 Haftada 40 dk dan bir iki seans yapılan dinleme çalışmalarına odaklanmak tek başına 

yeterli değildir. 

 Dinleme becerileri öğrenmeden ayrı değildir, öğrenmenin aracıdır.Bu nedenle işitme 

engelli çocuklara gün içinde çevresinde duydukları sesleri doğal dil yaşantıları içinde 

anlamlandırmayı ve ana dilleri edinebilme olanakları sağlanmaktadır. 

 Unutulmamalıdır ki işiten çocuklar ana dillerini gün boyu kesintisiz olarak dilsel 

yaşantılar yolu ile dinleyerek ve konuşarak edinmektedir.  
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BÖLÜM 6 

6. VİDEO: İŞİTME ENGELLİLERDE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA EĞİTİM ORTAMININ DÜZENLENMESİ 

İşitme Engellilerde öğretim Teknikleri İşitme Engelli Çocuklarda Eğitim Ortamı 

 İster işitme cihazı kullanan ve konuşma gelişi olan bir İşitsel Yetersizlikte 

Etkilenmiş(İYE) öğrenci isterse Farklı İletişim Yöntemlerini Kullanan İşitsel 

Yetersizlikten Etkilenmiş(FİKYE) öğrenciler olsun, eğer bir sınıfta işitsel yetersizliği 

olan bir öğrenci varsa o sınıf uygun akustik şartlara sahip olmalıdır. 

 Sınıflardaki her hangi bir malzeme (masa, sıra, sandalye…)sert zeminlere çarparak 

sesin geri dönmesini yani yankıyı oluşturur. Yankı da işitme engelli çocukların sesi 

algılayabilmeleri için olumsuz bir sonuç doğurur. İşitme cihazı kullanan çocuklar 

yankılı gelen sesi anlamakta zorluk çekerler. 

 Eğitim ortamının uygun olarak düzenlenmesi işitme engelli çocuğun öğretim sürecini 

olumlu yönde etkileyecektir. 

 Öğrencinin işitme cihazı, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin sesleri, eşya taşıma, 

sandalye ve sıra gıcırtısı, dışarıdan gelen trafik gürültüsü gibi arka plandaki sesler 

dahil tüm sesleri yükseltir. Bu durum öğrencinin dikkatini dağıtarak sesleri ayırt 

etmesini güçleştirebilir. 

 Eğitim ve öğretimin etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi için sınıf yalıtımının yapılmış 

olması önemlidir. Bunun için: 

I.  Zeminin yumuşak bir materyal ile kaplanması, 

II. Zemin yumuşak bir materyal ile kaplanamıyorsa, masa ve sandalyelerin sesi 

önleyici herhangi bir malzeme ile kaplanması, 

III. Duvarların strafor ya da başka bir malzeme ile kaplanması, 

IV. Camlarla ilgili(çift cam) ses yalıtımının yapılması, 

V. Kapı ve pencerelerin sık sık yağlanması 

VI. Isıtma ve havalandırma sistemlerinin sessiz olarak çalışmasının sağlanması, 

VII. Sınıf içindeki ışıklandırma yeterli olmalı ve öğretmenin yüzünü gölgede 

bırakmamalıdır. Öğrenci öğretmenin yüzünü ve tahtada yazılanları net olarak 

görebilmelidir. 

 Sınıfta öğrenciler ‘’U’’ düzeninde oturmalılar. 

 Sınıf yeterince aydınlatılmış olmalıdır. 

 İçeride gürültüye neden olabilecek tüm uyaranlar kontrol altında olmalı.İşitme engelli 

öğrenciye ses ne kadar gürültüsüz giderse anlaşılırlık o kadar net olur. 

 Sınıfın ısınmasının problemsiz olması gerekmektedir. Olası soğuk algınlığı ya da 

boğaz enfeksiyonu çocuğun işitmesini ve performansını etkileyecektir. 

 Çocukların dikkatini dağıtacak etmenlerin önüne geçmek gerekiyor.  

 Çocukların işitme kayıplarına uygun cihaz kullanmaları gerekmektedir. Her ikisi 

kulakta işitme cihazı olması tercih edilmelidir. 

 Grup eğitimi esnasında FM sistemi kullanılması tavsiye edilir. 
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DUYULARI GELİŞTİRMEDE KULLANILAN MATERYALLER 

 Takılıp sökülebilir oyuncaklar, bloklar, çeşitli boyutlarda ve renklerde boncuklar, 

pullar, sopalar, çiviler vb. 

TAHMİN ETME VE PROBLEM ÇÖZME İLE İLGİLİ MATERYALLER 

 Çocukların büyük-küçük, şekil, renk, ağır, hafif tahminleri için kullanılan materyaller, 
birbirlerini geçme ve birleştirme materyalleri, çeşitli hacimleri tanıtmaya yarayan 
materyaller, resimler, eşleştirme, kartları vb. 
 
İŞİTSEL VE GÖRSEL ALGIYI DESTEKLEYEN EĞİTİM MATERYALLERİ 

 Sözcük, fiil, olay açıklayan değişik boydaki resimler, fotoğraflar, değişik sesleri ve 

çocuk şarkıları içeren kasetler teyp müzik aletleri ses çıkaran oyuncaklar bilgisayar 

destekli eğitim programları. 

 

 

KONUŞMA VE DİL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYEN MATERYALLER 

 Sembolik oyunda(evcilik oyunları)kullanılan oyuncaklar gerçek nesneler(ev eşyaları, 

giyecekler, yiyecekler…) resimler, sıralama kartları, resimli/resimsiz hikaye kitapları 

vb. 

KAVRAM KAZANDIRMADA KULLANILAN MATERYALLER 

 Gerçek ev eşyaları, küpler, resim kartları , dominolar, rakamkartları, sayıboncukları, 

terazi, metre, parçalar vb. 

           EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN MATERYALLER 

 Boya, mum, kil, hamur, seramik, kağıt, karton vb. 

                                  İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİM TEKNİKLERİ 

DOĞAL İŞİTSEL SÖZEL YÖNTEM 

Çocukların var olan işitme kalıntılarından yararlanarak işitme kaybına uygun cihazların 

kullanılmasıyla, doğal ve etkileşimli ortamlarda konuşma ve dil gelişimini sağlamayı  amaçlar. 

NEDEN DOĞAL İŞİTSEL SÖZEL YÖNTEM? 

 Topluma ayak uydurmalarını sağlamak 

 Anadilini edindirmek 
 
İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİM TEKNİKLERİ DOĞAL İŞİTSEL SÖZEL YÖNTEM 

 Dilin öğretilemeyeceği, doğal ortamlarda kazanılabileceği savunulur. 

 Bu yöntem işaret yöntemini kullanmayı, abartılı görsel ipuçlarını içeren jest ve 

mimiklerini reddeder. Ancak normal konuşma akışı içinde doğallıkla kullanılan jest ve 

mimikler, vücut dili ve dudaktan okuma gibi görsel ipuçlarını destekler.  

 Bu yöntemde dinleme becerisinin kazandırılması ve sesin algılanması çok nemlidir. 
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 Sesi fark etme yerini belirleme sesin ayırt edilmesi seslerin sınıflandırılması ve 

aralarında bağlantılar kurulması ise dinleme becerisinin gelişiminde önemlidir. 

DOĞAL İŞİTSEL SÖZEL YÖNTEMİN BAŞARILI OLMASI İÇİN 

 Erken teşhis 

 Erken cihazlandırma 

 İşitme kaybına uygun cihaz kullanımı 

 Cihaz kullanımında sürekliliği sağlama 

 Erken eğitim 

 Aile eğitimi 

 Kaynaştırma 

İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİM TEKNİKLERİ 

 İşitme engellilerde eğitin grup dil dersi izleyen etkinlik ve bireysel eğitim diye ikiye 

ayrılır. 

 GRUP DİL DERSİ: Seviyeler birbirine denk olarak ayrılmış çocukların bir arada 

olduğu ve belirli konu ve konuya uygun materyaller ile yapılan derse grup eğitimi 

denir(servis problemi) 

 İZLEYEN ETKİNLİK: Grup eğitim sonrasında yapılan ve grup eğitimini pekiştirici 

etkinliklerdir. 

İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİM TEKNİKLERİ GRUP DİL DERSİNİN ÖNEMİ 

I. Çocukları sosyal gelişimi açısından grup dil dersinin büyük payı vardır.Grup dil dersi 

ile çocuk toplumunun bir parçası  olduğunu hisseder. 

II. Grup dil dersinde sadece öğretmenden değil birbirlerinden de birçok şey öğrenirler. 

III. Ekonomik bir sistemdir. 

IV. Çocuklar ‘’U’’ düzenin de oturmalı. 

İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİM TEKNİKLERİ GRUP DİL DERSİ ÖĞRETMEN 

DAVRANIŞLARI 

 Grup dil dersinde çocuklar ’’U’’ Düzeninde otururlar. Amaç, çocukların birbirlerini, 

öğretmeni, öğretmenin de çocukları grup kontrolü sağlamasıdır. 

 Çocukların ilgisini dağıtan tüm etkenler ortadan kaldırılmalıdır. 

 Derse başlamadan önce çocukların cihazlarını kontrol etmeli. 

 Derste kullanılan malzemeler çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanmış 

olması gerekiyor. 

 Öğretmen konunun hakimi olmalı ve kullanacağı malzemeler de konuyu 

kapsayacak şekilde çocukların dil, bilgi ve yaş seviyelerine uygun olmalı. 
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BÖLÜM 7 

 

İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİM TEKNİKLERİ 

GRUP DİL DERSİ NASIL YAPILIR? 

 Öncelikle grupların seviyelerine uygun üniteler belirlenir. 

 Üniteler süreye uygun olarak açılır. 

 Konuyla ilgili giriş yapılır. 

 Öğretmen grubun seviyesine göre sorular sormalı ve sorularıyla konuları 

somutlaştırmalıdır. 

 Soru çeşitliliğine dikkat edilmelidir. 

 Cevabı evet hayır olan sorular sorulmamalıdır. 

 Sorular ile konular ilgi çekici hale getirilmelidir. 

 Soru sorduktan sonra beklemeli, gelen cevaplar doğrultusunda kabul edip, açıp geri 

vermeliyiz. 

 Çocukların birbirini dinlemesini sağlamalıyız. Çocukların birbirlerini dinlemeleri 

kendilerini motive eder. 

 Grup ve bireysel tekrarlara yer vermeliyiz. 

 Sorularımız basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından 

uzağa olmalıdır. 

 Öğretmen uygun yerlerde çocuklara yaşantıları ile ilgili sorular sorarak çocukların 

katkılarını almalıdır. Çocuklar kendileri ile ilgili soruları cevaplar ve konuları daha iyi 

anlarlar. 

 Soru sorduktan sonra eğer cevap vermiyorsa öğretmen hemen kendisi cevap 

vermemeli, soruyu basitleştirmeli olmuyorsa ipucu vermeli, en sonunda kendisi cevap 

verip cevabı tekrar ettirmelidir. 

 Çocuklar malzemedeki detayla ilgilenirse yine aynı şekilde öğretmen detayı alır kabul 

eder, açıp geri verir. 

 Öğretmen öğrenciden gelen jest ve mimikleri alır sözel dilini verir ve tekrar ettirir. Ama 

o çocuk kelimeyi biliyorsa sen bunu söyleyebilirsin diyerek cesaretlendirilmeli ve sözel 

dili alıp tekrar ettirilmelidir. 

 Öğretmen öğrencilerin tahmin etme mantık yürütme gibi dilin kullanma işlevlerini grup 

dil dersinde de kazandırmaya çalışmalıdır. 

 Öğrenciler normal vücut dilini öğretmenlerden öğrenir, bu yüzden öğretmen abartılı 

jest ve mimiklerden uzak durmalıdır. 

 Öğretmen çocuklara görsel ipucu da verebilir. 

 

 

 

 

 

 



101 
 

      

GRUP DİL DERSİ AMAÇLARI 

Bilgiye ilişkin amaçlar 

Dile ilişkin amaçlar 

 Sözcük dağarcığı  

 Sözcük kullanımı 

      Sosyal amaçlar  

 

Kişisel Eğitim 

Birebir yapılan eğitimdir. Kişisel eğitimde ünitenin konusuna uygun sıralı kart, tek kart ya da 

hikaye kitabı ile işlenen derstir. 

 Öğretmen ilk önce cihaz kontrolü yapmalıdır. 

 Kişisel eğitim öğrenci için en iyi dinleme ortamıdır. 

 Öğrenci kendini daha iyi ifade eder. 

 Amaç işitme kalıntısından en iyi şekilde yararlanmadır. 

 Öğretmen sadece derste dilsel gelişimine önem verir. Böylece çocuğun dil gelişimi 

için fırsat verilir. 

 İletişimsel amaçların sağlanabildiği en iyi ortamdır. (göz kontağı kurma, ortak ilgi.. ) 

 Dil edinimde grup dil dersine göre kişisel eğitim daha avantajlıdır. 

 Kişisel eğitim yapılan yerin ses izolasyonunun tam olarak sağlanması gerekir. 

 Öğrenmede bireysel farklılıklarının önüne geçilir. 

 

İzleyen Etkinlikler 

 Grup dil derslerini pekiştirmek amacıyla yapılır. 

 Grup dil dersinde anlamadıkları, anlamakta zorlandıkları bilgileri izleyen etkinliklerde 

öğrenirler. 

 Beraber çalışma becerisi gelişir. Bu şekilde sosyalleşmesi sağlanır. 

 Bilgiler yaparak yaşayarak öğrenilir. 

 

İşitme Engellerinin Eğitiminde Kullanılacak Materyaller 

 Tek kartlar  

 Sıralı kartlar 

 Hikaye kitabı bakma ve okuma 

 Sınıf kitabı 

 Metin inceleme 

 Gezi kitabı 

 Deney kitabı 

 Pişirme kitabı 

 İş kartı 

 Sıralama defteri 

 Okuma anlama defteri  

 Poster  
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BÖLÜM 8  

İŞİTME ENGELLİLERDE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ  

Sınıfın Düzenlenmesi: Sınıfın ısısı, ışık miktarı, rengi, gürültü düzeyi, büyüklüğü, 

ulaşılabilirliği, oturma düzeni ve uyaran miktarı öğrencilerin öğrenmelerini doğrudan etkileyen 

fiziksel özelliklerdir. 

1-) Okuma-Yazma Eğitimi 

 Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda okuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemler 

de zamanla değişmiştir. 

 Uzun süre harf yöntemi kullanılmıştır. Sonrasında sırayla ses yöntemi, hece yöntemi, 

kelime ve hece yöntemi kullanılmıştır. 

 Temel felsefesini yapılandırmacı yaklaşımın oluşturduğu yeni Türkçe programında 

okuma-yazma öğretim yöntemi olarak ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir. Bu 

yöntemle beraber dik temel harflerle yapılan yazı öğretimi yerine bitişik eğik yazı 

yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. 

 Dünyada 100’den fazla okuma yazma öğretim yöntemi bulunmaktadır. Bunlar 3 ana 

grupta toplanmıştır. 

1-) TÜMEVARIM YÖNTEMİ 

a) Harf ( Alfabe-Bireşim ) Yöntemi: Okuma yazma öğrenmek için önce alfabedeki sesli 

harfler sonra sesli harflere sessiz harfler çatılarak okunur. Öğrenci önce büyük ve 

küçük harfleri öğrenir. Sonra ‘’ab, eb, ıb, ib … ‘’ diye heceler. Sonra da üç, dört, beş 

harfli kelimeleri heceleyip okur. 

b) Ses ( Fonetik ) Yöntem: Öğretmen seslerin adını vererek değil, sesi sesi tanıtarak 

işe başlar. Harfin sesi verilirken ‘’ sss ‘’ diye ses çıkarılır. Harfin önüne veya sonrasına 

‘’e’’ sesi getirilmez. Daha sonra bilinen ünlüler arkasına eklenerek heceler ve 

sözcükler oluşturulur. Harf yöntemine göre daha mantıklıdır. Fakat seslerin üzerine 

aşırır derecede yoğunlaştırdığı için öğrenci okuduğu metni hızlı okuyamamakta ve 

yazamamaktadır. Bu beceriler daha geç gelişmektedir. 

c) Hece Yöntemi: Önce heceler öğrencilere tanıtılır. Hecelerden sözcük sözcüklerden 

cümleler yapılarak öğrencilere okuma yazma öğretilir. 

2-) TÜMDENGELİM YÖNTEMİ 

a) Sözcük Yöntemi: Okuma yazma çalışmalarına anlamlı sözcükler öğretilerek 

başlanır. Öğrenciler öğretilen sözcükleri cümle içinde kullanır. Kurucusu 

Comenius’tur. 

b) Cümle Yöntemi: Çözümleme yöntemi daha önceki okuma, yazma yöntemlerinin ileri 

aşamalarından biridir. İlk okuma ve yazmaya öğrencilerin anlayabileceği kısa 

cümlelerle başlanmalıdır. Zamanla bu cümleler kelimelere, kelimeler hecelere 

bölünmelidir. Bu yöntem uzun zaman almaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin çoğu 

cümle yönteminin aşamalarını biraz hızlandırarak okuma yazma süresini kısaltmaya 

çalışırlar. 



103 
 

      

c) Öykü Yöntemi: Cümle yönteminin daha geniş bir uygulamasıdır. Çocukların 

seviyesine uygun bir öyküyle işe başlanmakta ve daha sonra öyküyü oluşturan 

cümleler çözümlenerek kelimeler, heceler ve sesler kavratılmaktadır. 

 

3-) KARMA YÖNTEMLER 

 Analiz ve sentez yöntemlerinin karıştırılmasından oluşan yöntemlerdir. 

 Karışık, seçkin ( eklektik ) ve biçimlendirme yöntemleri olmak üzere 3 alt grupta 

toplanır. 

 Karışık yöntemler harf-fonetik, fonetik-hece, cümle-harf, kelime, kelime-hikaye, 

hikaye-cümle gibi analiz ve sentez yöntemlerinin harmanlanmasından oluşan çok 

sayıda yöntemi içerir. 

 Karma yöntem, cümle yönteminin hızlandırılmasıyla oluşmuştur. 

 Öğrenciye sözcük, hece, ses çalışmaları yaptırıldığı için çözümleme yönteminin 

mantığından uzaktır. Bu yöntemde kısa sürede çözümleme faaliyetlerine başlandığı 

için daha çok yetişkinlere okuma yazma öğretmende kullanılır. 

 

                                               ÖĞRETMENE ÖNERİLER 

 Öğrenciler ile konuşurken göz hizasına gelecek şekilde ayakta durun veya oturun. 

 Konuşurken, ders anlatırken sınıfta dolaşmayın. 

 Tahtada yazı  yazarken konuşmayın. 

 Çok yüksek sesle veya fısıldayarak konuşmayın. 

 Konuşurken başka yönlere bakmayın. 

 Konuşurken ağzınızı kâğıt ya da herhangi bir şeyle kapatmayın. 

 Işığın yüzünüze doğru gelmesine dikkat edin. 

 Konuşurken kullandığınız jest ve mimiklerin abartılı olmamasına dikkat edin. 

 Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci kullanımlarına yönelik fırsatlar yaratın. 

 İşaretlerle anlattıklarını sözel olarak ifade etmesini isteyin. 

 Sohbet sırasında bildirime yönelik sorulardan çok açılabilir, sohbeti sürdürebilecek 

sorular sormaya özen gösterin. 

 Konuşmalar için cesaretlendirin. Doğru söylediği kelime ve cümleleri pekiştirip, 

yanlışlarını uygun bir şekilde düzeltin. 
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BÖLÜM 9  

 

İşitme eğitimi modülün amacı 

        İşitme becerisini geliştirebilme 
Kazanımları 

 Sesi fark eder  

 Sesin benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder sesin inceliğini kalınlığına ayırt eder   

 Sesin uzunluğunu kısalığını ayırt eder  

 Çevresel sesleri tanır  

 Konuşma seslerini tanır  

 Söylenen kelimeleri tanır  

 Söylenen yönergeleri tanır  

 Dinlediği hikaye ile ilgili sorulara doğru tepki verir 

 Sessiz ve gürültülü ortamlarda konuşmayı takip eder 
Modülün İçeriği 
A-Sesi fark etme çalışmaları  
      1-sesi şartlanma  
      2-sese tepki  
B- sesi ayırt etme çalışmaları  
      1- sesin benzerlikleri  
      2-sesin farklılıkları 
C- sesi tanıma çalışmaları  
      1-çevresel sesler 
       2-konuşma sesleri 
            -ince kalın sesler 
            - uzun kısa sesler  
           -alçak yüksek sesler  
            -tek tekrarlanan sesler  
           -insan sesleri  
           -farklı frekanstaki konuşma sesleri  
          -anlamlı hece sel sesler  
          -farklı hece sayısındaki kelimeler  
          -aynı hece sayısındaki kelimeler 
Ç- anlama çalışmaları 

 Yönerge çalışmaları 

 Hikâye anlama çalışmaları 

 Konuşmayı takip etme çalışmaları 

 

Dil eğitim modülü 
 
Modülün amacı  
dil becerilerini edinebilme  
Kazanımları 

 Konuşma seslerini benzer sesler çıkarır 
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 İsmine tepki verir  

 Ritmik hece tekrar yapar  

 Konuşmalardaki değişik ses tonlamalarını fark eder  

 Tek heceli sözcük kullanır  

 Sözcük tekrar yapar  

 İki ve daha fazla heceli sözcük kullanır  

 Cümle tekrarı yapar  

 İki sözcükle cümleler kurar  

 Üç ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar  

 Benzer özelliklerine sahip kelimeleri tanır sorulara cevap verir  

 Sorular sorar  

 Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar 

 Dinlediği gördüğü yaşadığı ve izlediğini oluş sırasına göre anlatır  

 Okuduğu metni oluş sırasına göre anlatır duygularını ifade eder  

 Ekleri yerinde kullanır  

 Sözcük türlerini yerinde kullanır  

 Cümle türlerini yerinde kullanır 

 

Modülün içeriği 
A- konuşma çalışmaları  
     1-ses üretimi 
     2-ismine tepki  
     3-tekrar çalışmaları  
     4- ritim çalışmaları 
B- dilin kullanımı  
    1-anlama çalışmaları  
    2-anlatma çalışmaları 
C- dil bilgisi kuralları  
    1- ekler  
    2- sözcük türleri  
           isim  
           zamir  
          sıfat  
           fiil  
    3- cümle türleri  
basit cümle  
olumlu olumsuz  cümle  
emir cümlesi  
istek cümlesi  
birleşik cümle 

 

Sosyal iletişim becerileri modülü  
 
modülün amacı 
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sosyal iletişim becerilerini geliştirebilme  

kazanımları  

 basit selamlaşma ve vedalaşma sözcüklerini kullanır  

 konuşanı dinlediğini Jest ve mimiklerini belli eder  

 karşılıklı konuşmaları başlatır sürdürür ve tamamlar 

 kendini tanıtır  

 başkalarını tanıtır  

 bilgi edinmek için SORULAR sorar  

 Sorulan sorulara cevap verir  

 günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda uygun söz kalıpları kullanır  

 yönerge verir  

 gerektiği durumlarda başkalarından yardım ister  

 yönergeye uyar 

 Bilgi ve düşüncelerini basit kanıtlarla sunar  

 bir gruba katılmaya istekli olur  

 grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir  

 gerektiği durumlarda başkalarına yardım eder duygularını ve düşüncelerini ifade eder başkalarının duygularını  

uygun tepkiler verir 

 günlük yaşamda karşılaştığı probleme çözüm önerisi getirir  

 zamanı verimli kullanır  

 günlük yaşamdaki tehlikelerin farkına varır 

 

Modülün içeriği 
A- karşılıklı iletişim 
    1- selamlaşma  
    2-dinleme  
    3- konuşmayı başlatma sürdürme tamamlama  
    4-Tanışma  
   5-soru sorma  
   6-yardım isteme  
  7-yönerge alma verme  
   8-ikna etme izin isteme 
B- Grup çalışmaları  
   1-gruba katılma   
   2-sorumluluk  
   3-yardım etme  
   4-duygularını düşüncelerini ifade etme 
C- Planlı yaşama   
   1-probleme çözüm önerisi getirme  
    2-zamanı kullanma 
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Okuma yazma ve anlama becerileri 
 
 modülün amacı  

 okuma yazma ve anlama ile ilgili temel becerileri edinebilme  
kazanımlarım  

 resimdeki hataları bulur  

 resimdeki eksikleri bulur  

 benzer nesne resimleri arasındaki farklılıkları bulur  

 nesne resimlerinin isimlerine göre eşler 

 yazı araç gereçleri tanır  

 el göz koordinasyonu sağlar 

 temel çizgiler çizer  

 sesleri tanır  

 sesleri yazar  

 seslerinden yeni heceler oluşturur  

 heceleri okur  

 hecelerden yeni sözcükler oluşturur  

 sözcükleri okur 

 sözcüklerden yeni cümleler oluşturur 

 cümleleri okur  

 cümlelerden metin oluşturur  

 metin okur  

 Metinle ilgili Sorulan sorulara cevap verir 

 akıcı okur  

 okuduklarına sebep sonuç ilişkisi kurar okuduğunu özetler  

 okuduklarının ana fikrini söyler  

 serbest yazar  

 yazım kurallarına uygun yazar  

 düşüncelerini yazılı olarak ifade eder  

 noktalama işaretlerini yerinde kullanır 
 
 
 
Modülün içeriği  
A-okuma yazmaya hazırlık çalışması  
    1-yazmaya hazırlık  
    2-okumaya hazırlık  
B-ilk okuma yazma  
   1-ses 
    2- hece   
   3-sözcük  
   4-cümle  
C-okuma yazma  
  1-metin okuma  
  2-akıcı okuma  
  3-okuduğununa dikkat etme 
Ç- anlamam  
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  1-okuduğunu anlama  
  2-soru-cevap çalışmaları  
  3-özet çıkartma  
D-yazma  
  1-metin yazma  
  2-serbest yazma  
  3-yazım kuralları 
 
Matematik modülü 
modülün amacı 

 matematik ile ilgili becerileri geliştirebilme 
kazanımları 

 benzer nesneleri eşleştirilir  

 farklı olan nesneleri ayırt eder 

 nesneleri renklerine göre eşler  

 nesneleri şekillerine göre eşler  

 uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır  

 geometrik şekilleri tekrar eder 

 karenin özelliklerini belirtir  

 üçgenin özelliklerini belirtir  

 dairenin özelliklerini belirtir  

 dikdörtgenin özelliklerini belirtir  

 birer ritmik sayar  

 onar ritmik sayar  

 beşer ritmik sayar 

 ikişer ritmik sayar  

 üçer ritmik sayar 

 dörder ritmik sayar  

 altışar ritmik sayar  

 1,2,3,4,5,6,7,8 ve dokuz doğal sayılarını kavrar sayı doğrusunu kavrar 

 iki basamaklı doğal sayıları kavrar  

 üç Ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrar  

 eldesiz toplama işlemi yapar  

 Eldeli toplama işlemi yapar  

 toplama işlemi ile ilgili problemler çözer 
 
Modülün içeriği 
A-eşleme çalışmaları  
B-uzamsal ilişkiler  
   1-boyut bildiren ilişkiler  
        büyük küçük  
        ince kalın  
        uzun kısa 
        geniş dar 
2- Miktar bildiren ilişkiler  
      az çok   
      ağır hafif   
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       boş dolu  
      bütün yarım çeyrek   
3- zaman bildiren ilişkiler   
      önce sonra  
      gece gündüz  
       sabah öyle akşam  
      dün bugün yarın  
       yıl  
4-mekan bildiren ilişkiler   
       uzak yakın  
       önünde arkasında   
       yukarıda aşağıda  
       İçinde dışında  
       yanında arkasında  
5-yön bildiren ilişkiler  
       içeri dışarı  
        aşağı yukarı  
        ön arka  
       ileri geri  
      sağ sol 
 
 
  
 

 

BÖLÜM 10 

1.DİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

a)GÖZLE: Gözlemin çok iyi ir şekilde yapılması gereklıdır. 

 Çocuğun vucut dilini gözle 

 Neyle ilgili ne söylemek istiyor. 

b)BEKLE: Konuşmayı durdur ve coçuğu teşvik edici gözlerle bak. 

 Bekleme çocuktan bir cevap beklediğini ğösterir 

 Ses tonu önemlidir.(çocuğun ilgisini çekmelı) 

c)DİNLE: Tüm sesleri dikkatli dinle. 

 Ne söylediğini anlamiş bile olsanız çocuğun sesını asla kesmeyin.  

ASLA YAPMAAA!!!!!! 

Anlamadığınızı anlamış gibi yapmayın,anladığınızı anlamamış gibi yapmayın… 

NOT:Çocuğun ne söylemek istediğini anlamadığınız durumlarda seslerini ve 
hareketlerini taklıtetmesınıbekleyın. 
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 Anlamasak bile onu anlamaya çabaladığımızı ona deger verdiğimizi v.s 

hissettirmiş oluruz. 

DİKKAT!!! 

Çocuğun liderliğini müsaade et.(Ancak bu kuralların çocuğa bırakılması demek 

değildir.) 

Tehlikeli durumlarda liderlik müsaade edilmez. 

ÇOCUĞUN LİDER OLMASI İÇİN ALTERNATİF OLUŞTURMA 

 Egercocuk iletişimi başlatmazsa ona ne yapması gerektiğini 

gösterin,söyleyin ve aktiviteyi devam ettirin. 

 İstemesı için çocuğa yardımcı olun.(Ne istediğini hemen verme) 

 İstediği şeyi görebileceği ama ulaşamayacağı yere koyun. 

 Seçenek sunun ve bekleyin. 

 Bilinen bir aktiviteyi durdurma ve bekleme 

 Çocuğun yorum yapması ve soru sorması için yardımcı olma. 

 Bir şeyler yolunda gitmediğinde bekleme. 

NOT:Çocuğun liderliğini takip etmenınyolu;İlgisini hemen cevap vermektir. 

DOĞAL İŞİTSEL SÖZEL YÖNTEMLE İLETİŞİMSEL AMAÇLAR 

En birincil amaç:İletişimsel amaçları kazandırmaktır. 

AMAÇLAR 

 Göz kontağı 

 Ortak dil 

 Sıra alma 

Bu amaçlar bir bütün halındedir. Birbirinden ayrı düşünülemez. 

 

DİL GELİŞİMİNE UYARICI TEKNİKLER 

 

Teknik1:Beklenti sinyali verme 

Teknik2:Anlatım(Kullanılan dil çocuğun dil düzeyinden biraz daha ileri 

olmalıdır.) 
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Teknik3:Kendi kendine konuşma.(bir etkinlik yaparken aşamaları tek tek 
anlat.) 

Teknik4:Model olma ve dili açma.(Çocuğun söylediği tek 

kelımeyiacarakcumleolusturarak çocuğa tekra söyleme)  

Teknik5:Paralel konuşma(Çocuğun yaptığı işi öğretmen anlatır. 

Teknik6:Soru kullanımı 

Teknik7:Zamanı konuşma(bolca vurgulanmalı) 

Teknik8:Bir nesneyi tutma yada saklama 

Teknik9:Doğal pekiştireçler. 

Teknik10:Okuma(resimli kitaplar önemli) 

 

 

ÖĞRETMENLER NASIL DAVRANMALI 

 Normal konuşma hızı ve anlaşılır bir şekilde konuşulmalı. 

 Mesafe iyi ayarlanmalı ve işiteninin kulağına yakın oturulmalı  

 Günlük olay hakkında konuşulmalı 

 Çocuğun dikkat odağı izlenmeli 

 Çocuğa cevap veya tepki vermesi için yeterli zaman verilmeli 

 

TEKNİK 

 

 Somut malzemeyle derse başlayın 

 Malzemeyi planlarken bir sıraya koyun 

 “Dinleyin“ demeyi asla unutmayın 

 Konusarak anlamadığı durumlarda çizerek veya yazarak 

anlatabilirsınız 

 Cevabı düzelterek geri bildirimde bulunun 

 Söyleyin ve tekrar ettirin. 
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BÖLÜM 11  

İŞİTME ENGELLİLERDE CİHAZLANDIRMA 

Videodaki Konular: 

ODYOGRAM BİLGİSİ 

ODYOGRAM OKUMA 

LİNG SESLERİ 

İŞİTME TESTLERİ  

Biyolojik, genetik, çevresel etkenler sonucu kişi doğuştan ya da sonradan işitme 

engelli olabiliyor. İşitme engelinin oluş şekli, yeri, zamanı, cihazlandırma yaşı, eğitime 

başlama yaşı gibi faktörlerde dil gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor.  

Günümüzde, ülkemizde de uygulanan yeni doğan taramaları ile artık işitme engelini 

doğumun ilk birkaç gününde tespit edebiliyoruz. İşitme kaybının derecesine ve türüne göre 

de çeşitli işitme cihazları ya da koklearimplant denilen ameliyatlarla çocuklarımızı sesle 

buluşturabiliyoruz. Bunu yaparken de odyogram bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. 

İşitmeyi biz iki yönden değerlendiriyoruz. Birincisi sesin şiddeti, yani yüksekliği, ikincisi 

sesin tonu, yani incelik ve kalınlığı. Sesin şiddetini DB(desibel) olarak tanımlıyoruz. Bunu bir 

radyonun sesini yükseltip alçaltmaya benzetebiliriz. Sesi ne kadar açarsak şiddeti, 

dolayısıyla desibeli o kadar artacak, sesi ne kadar kısarsak şiddeti yani desibeli o kadar 

azalacaktır. 

Normal işiten bir insanın işitmesi yaklaşık 0 desibel olarak baz alınır. Bazı insanlar -10 

desibeldeki sesleri dahi duyabilir. Normal işiten bir insandan 0 ile 20 desibel arasındaki 

sesleri duymasını bekleriz. Ancak 20 desibel ve üzerindeki sesleri duyamıyorsa bu kişide bir 

işitme sorunundan bahsedebiliriz. 

İşitmesinin tanımlanmasında ikinci olarak frekans bilgisine ihtiyaç duyarız. Frekans 

sesin bir saniyedeki titreşim sayısıdır ve Hz (Hertz) olarak ölçülür. Yani ses bir saniyede bir 

kez titreşim yapıyorsa 1 Hz, 10.000 kez titreşim yapıyorsa 10.000 Hz ya da 10 kHz (kilohertz) 

olarak ifade edilir. İnsan kulağı 20 Hz’den 20.000 Hz’e kadar olan frekans aralığındaki sesleri 

duyabilir. Bebeklerde bu 16 Hz’lere kadar inebilir.  

İşte işitme engelli bireylerin sesi kaç desibel de ve hangi frekans aralıklarında 

duyduğunu bilmek dinleme, anlama, konuşma ve okumada bizim için en önemli verilerdir.  

Bunu belirlemek için bireylere pek çok test yapılır.  

Bilmemiz gereken Odyolog ya da odyometrisler tarafından odyometri cihazları ile 

yapılan testlerin sonucunda elde ettiğimiz odyogramdır. 
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(0-110 arası: Desibel      125-8000 arası: Frekans) 
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(-10 ile 120 arası: Desibel           125-12.000 arası: Frekans) 

 Odyogram Nedir? Tablosunda görüldüğü gibi yukarıdan aşağıya doğru sesin şiddetini 

gösteren desibel sütunları, soldan sağa doğru da sesin frekansını gösteren Hz sütunları 

vardır. Kırmızı renkle gösterilen ve daire olarak çizilerek birleştirilen çizgiler sağ kulağı, mavi 

renk ve çarpı işareti ile birleştirilen çizgiler de sol kulağı gösterir. Tabloyu incelediğimizde 

yukarıda da belirttiğimiz gibi 20 desibele kadar olan sütunlarda normal işitmeden 

bahsedebiliriz. Yani tedbir gerektirecek herhangi bir işitme kaybı yoktur.  

Aşağıya doğru indiğimizde ise işitme kaybının desibel olarak arttığını söyleyebiliriz. 50 

desibellik sütun hafif derecede işitme kaybını gösterirken 120 desibel artık çok ileri derecede 

işitme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Frekansta ise 20 Hz ile 20.000 Hz aralığındaki sesleri 

insan kulağının duyabileceğini ifade etmiştik. 

Tabloyu incelediğimizde ise 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz aralıklarının baz 

alındığını görüyoruz. Bütün frekansları tek tek ölçmek ekonomik olmadığı ve çok fazla zaman 

aldığı için 125-8000 Hz aralığını ölçmek daha geçerli bir yöntemdir. Çünkü bu aralıktaki 

sesler aynı zamanda konuşma seslerini de içine alır. Bu aralıkta hangi frekanslarda işittiğini 

bilirsek dinleme, konuşma ve okuma becerilerinde de nasıl bir yol izleyebileceğimizi 

planlamış oluruz. 
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Tabloya göz attığımızda 125 Hz’in saniyede 125 kere titreşimi ifade ettiğini biliyoruz. 

Dolaysıyla saniyede 125 titreşim 8000 Hz’e göre daha yavaş bir salınım oluşturacak ve daha 

kalın (pes) bir ses verirken saniyede 8000 Hz daha fazla titreşim yapacağı için daha ince (tiz) 

bir ses verecektir. Buradan yola çıkarak düşük frekanslı seslerin kalın, yüksek frekanslı 

seslerin ince olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

Tabloyu incelediğimizde musluk damlama sesinin yaklaşık 10 desibel şiddetinde ve 200 Hz 

frekansında olduğunu görebiliriz. Bu da çok düşük şiddette kalın bir sestir. Yine kuş sesini 

incelediğimizde 0 desibel ve 4000 Hz’de düşük şiddette ve yüksek frekansta yani ince (tiz) bir 

ses olduğunu ifade edebiliriz. Bebek ağlamasının 60 desibel yani yüksek bir seste ve 1000 

Hz’de orta kalınlıkta bir ses olduğunu kolayca görebiliriz. Yine tabloya baktığımızda bir 

uçağın 110 desibel yani çok yüksek bir ses ürettiğini bu sesin de 4000 Hz’lik frekansıyla ince 

(tiz) bir ses olduğunu söyleyebiliriz. 

Tabloyu incelemeye devam edelim. Sarı ile boyalı alanın bir muza benzemekte olduğunu 

kolayca fark etmişsinizdir. Literatürde buna ‘konuşma muzu’ diyoruz. Dünyadaki bütün 

konuşma seslerinin hemen hemen tamamı işte bu muzun içinde yer alır. Biz bu nedenle 125 

Hz ile 8000 Hz arasını ölçerek hangi sesleri hangi aralıkta duyabildiğini saptayabiliriz. Bu da 

bize dinleme, konuşma ve okumada hangi sesleri duyup hangilerini duymadığını, buna göre 

nasıl bir yöntem uygulayacağımız hakkında bir fikir verir.  

Bu nedenle işitme engelli bir bireyle çalışmaya başlamadan önce odyogramını mutlaka 

incelemeli, işitme eğrisinin konuşma muzunun içindeki hangi frekanstaki sesleri karşılayıp 

karşılamadığına bakmalı ve ona göre bir planlama yapmalıyız. 
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Muza baktığımızda örneğin ‘u’ sesinin 40 desibel ve 250 Hz aralığında olduğunu görüyoruz. 

İşitme engelli birey eğer 70 desibelde ve 2000 Hz’de duyuyorsa siz ona ‘u’ sesini 

duyuramayacak ve sadece görsel taklit yaparak bu sesi çıkartmaya çalışacaksınız. Bu da 

işitsel sözel yaklaşım ya da AVT (AudioVerbalTherapy) yöntemlerini uyguluyorsanız 

emeklerinizin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Yine muzun sağ tarafında bulunan ‘s’ sesi 40 

desibel 4000 Hz’de çok yüksek frekanslı ince bir sestir. İşitme engelli bireyin bu sesi 

duymasını ve çıkartmasını istiyorsanız işitme cihazı ya da koklearimplant cihazının ayarlarını 

mutlaka bu seviyeye getirtmelisiniz. 

Özetle işitme kaybı ne olursa olsun işitme engelli bireyin konuşmasını ve okumasını 

istiyorsanız cihaz ayarlarının mutlaka konuşma muzunun içinde yer alacak şekilde ya da çok 

ileri kayıplarda muza en yakın seviyede olması gerekmektedir. Bu ayarlar odyologlar 

tarafından yapılmaktadır. 

 

 

İşitme cihazları ve koklearimplant konusunda asgari bilginiz olduğu var sayılarak 

yukarıdaki odyogramları inceleyelim; 

-Altta gördüğümüz çizgiler her iki kulaktaki işitme kaybını göstermektedir ve yaklaşık 90 

desibeldir. Eğer siz bu bireyi cihazlandırmazsanız sadece bir uçak sesine ya da benzeri çok 

yüksek seslere tepki verecek, diğer tüm seslerin hiçbirini duyamayacaktır. Siz bu bireyle 

cihaz olmadan okuma çalışma yapamaya kalkarsanız sizin sadece dudak hareketlerinizi 

görecek dolayısıyla okuma gerçekleşmeyecektir.  
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Çok ileri dereceli işitme kayıplarında bazen doğru cihazlandırma da yapsak bireyin anatomisi 

ve teknolojinin imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda bireyin işitmesini her zaman 

konuşma muzunun içine getiremiyoruz. Örneğin 90 desibel kayıplı bir bireyi cihazlandırarak 

en fazla 50 desibele kadar çıkarabiliyoruz.  

Bu aralık konuşma muzunun altında kaldığı için birey bazı sesleri duyarken bazı sesleri 

duyamıyor. Bu da bireyin konuşmasını ve okumasını doğrudan etkiliyor. Yukardaki tabloda 

alt kısımda gördüğümüz sağ kulak muzun içinde olmadığı için sadece çok yüksek şiddetteki 

çevresel sesleri duyarken konuşma seslerinin hiçbirini duyamayacaktır. Bu nedenle eğitim 

sırasında çocuğun sağında oturmak hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü eğitim sırasında 

her zaman işiten kulağın yanında oturmalıyız.  

Tablonun üst kısmındaki çizgiyi incelediğimizde sol kulağın sağ kulağa göre daha iyi 

işitebildiğini görüyoruz. 250 Hz’de yaklaşık 10 desibelde duyan bu kulak ‘m,u’ gibi kalın 

frekanstaki sesleri rahatça duyabiliyorken 4000 Hz’de ancak 50 desibelde duyabiliyor. Bu da 

‘h,f,s’ gibi yüksek frekanstaki sesleri duyamamasına yol açıyor.  

İşte bu ve benzeri örnekleri incelediğimizde işitme kaybında hangi frekanstaki sesleri hangi 

desibel aralıklarında duyduklarını bilmek eğitime başlamak için olmazsa olmazımız. Odyolojik 

testler genellikle 6 ay ya da 1 yıl arasında yenilenir. Odyogramını inceleyerek eğitime 



118 
 

      

başladığımız bir bireyin işitmesi ya da cihaz ayarları zaman içinde değişebilir ve yeniden 

teste ve cihaz ayarlarına ihtiyaç duyabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? 

 

Lingin 6 Sesi Testi 

 Yukarıda bahsettiğimiz gibi her ses farklı bir frekans üretmektedir ve tüm sesleri teker 

teker kontrol etme şansımız olmamaktadır. İşte tam da burada ‘lingin 6 sesi testi’ adlı çalışma 

ile işitme engelli bireyin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek frekanstaki seslerin hangilerini 

işitebildiğini tespit edebiliriz. Lingin 6 Sesi (m,a,u,i,ş,s) seslerinden oluşur. Dikkat ederseniz 

‘a’ kalın frekanslı bir sestir. Siz eğer bu bireyin ‘a’ sesini duyup duymadığını kontrol ederseniz 

‘a’ sesinin hemen yanında yer alan ve aşağı yukarı yakın frekansta ses üreten ‘l,n,d,o,r’ 

seslerini de kontrol etmiş olursunuz.  

Yine örnek vermek gerekirse çok yüksek frekanslı ve ince bir ses olan ‘ş’ sesini kontrol 

ederseniz hemen yakınındaki ‘ç, h, p, g’ gibi sesleri de kontrol etmiş olursunuz. Bu da size 

cihazın çalışıp çalışmadığını, ayarlarının tam ve doğru olup olmadığı hakkında fikir verir. 

Eğer bu 6 sesten duymadıkları varsa hemen odyoloğuna yönlendirmeli ve cihazının 

ayarlarının yeniden yapılmasını istemelisiniz. 

 

Yukarıdaki tabloda lingin sesleri yer almaktadır. Bireyin önüne kartlar verilerek arkasından 

sesler karışık olarak çıkartılır, duyduğu sesin kartını alması ya da göstermesi istenir. Her ses 

en az 3 kez tekrarlanır ve doğru kartı gösterdiğinde ‘+’ yanlış kartı gösterdiğinde ya da tepki 

vermediğinde ‘-‘ işareti konur. 
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Test Bebeklere Nasıl Yapılır? 

Daha küçük bebeklerde eğitimci oyuncaklar yardımıyla bu sesi çıkarır ve sesi fark etmesi ya 

da sese yönelmesini gözlemleyerek puanlamalar yapar. Bu testte dikkat edilmesi gereken en 

önemli nokta bireyin sesi tekrar etmesi değil sesi fark etmesi, sese yönelmesi ya da doğru 

kartı göstermesidir. Kartlardaki resimler de sözcüklerin baş harfleri değil çıkardıkları seslerdir. 
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Daha çok yetişkinlere yapılır. Çocuklara da yapılabilir. 

 

İşitme Testleri-Timpanometri 

-Orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan testtir. 

-Uygulanması çok kolaydır, bebeklere dahi yapılabilir. 

-Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir. 

İşitme Testleri-Stapes Refleksi Ölçümleri 

-Stapes refleksi, sesli uyaran karşısında orta kulaktaki stapes (üzengi kemiğinin) hareket 

etmesi ile oluşan bir reflekstir. 

-Bu refleksin oluşumunu işitme siniri ve yüz siniri sağlar.  

-Bir kulağa ses verildiğinde iki kulakta birden stapes hareket eder.  

-Timpanometri adı verilen alet ile ölçüm yapılır. Hastanın kulağına bir prob takılır. 

-Ses verildiği zaman stapesin hareketi, orta kulak basıncındaki değişiklikler sayesinde 

ölçülür. 
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Beyinsapı Cevaplı Odiometri (BERA) 

-Bu test, sesli uyarana karşı iç kulak ve beyinsapının verdiği yanıtları değerlendirir. 

-Bu yanıtlar elektriksel bazı dalgalar olarak ölçülür. 

-oluşan dalgaların yorumlanmasıyla işitme seviyesi iç kulak ve beyin sapı hastalıkları 

hakkında bilgi sahibi olunur. Yorumlanmasıyla işitme seviyesi, iç kulak ve beyinsapı 

hastalıkları hakkında bilgi sahibi olunur. 

Neden İşitme Testi Yapılır? 

-İşitme engelli çocuğun işitme kaybı derecesini belirleyebilmek ve çocuğa uygun işitme cihazı 

seçebilmek için işitme duyarlılığının ölçülebilmesi gerekir.  

-İşitme duyarlılığı odyometri (işitölçer) denilen araçlarla yapılmaktadır. 

-Odyometrik ölçüm araçları, kişiye sesli uyaranları değişik şiddet ve frekanslarda iletmeye 

yarayan araçlardır. Bunlar sesleri gerektiğinde sağ, gerektiğinde sol kulağa iletebilecek 

özelliktedirler.  

-Ayrıca bazı odyometrik ölçüm araçları sesi hava yoluyla ilettiği gibi gerektiğinde kemik yolu 

ile iletebilecek özelliğe sahiptir. 
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BÖLÜM 12  

 

 

İŞİTME ENGELLİLERDE CİHAZLANDIRMA 

 

 Kulak arkası işitme cihazıdır.  

 Pil yatağı, hoparlörü vardır.  

 Şu anki halleri estetik ve renklendirilmiştir 

 

 Sesin daha az ya da hiç kaybolmasını istemiyorsak kulak kabının iyi yapılarak 

sesi dışarıya kaçırmaması lazım 
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.  

 Kulak arkası işitme cihazı daha büyüktür. Ergenlik döneminde gençler bu 

cihazı çok fazla takmak istemiyorlar. O yüzden kulak kanalı içi cihaz kullanmak 

istiyorlar. Ama kulak içi cihazlar 80 ve 90 desibelin sorununu çözemezler ve 

kanal içinin maliyeti daha fazla. 

 

 Estetik çok fazla çeşidi vardır. 
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 Kulak arkası işitme cihazı. Nerdeyse kulağa takıldığında hiç görülmeyen bir 

cihazdır.  

 

NOT: 

Eğer öğrencinin kulak cihazının pili bittiyse değiştirmeliyiz.  Kulak kabında bir kirlilik varsa 

bunları ılık temiz çeşme suyuyla en az kimyasal olan bir sabunla avucumuzun içinde 

cihazdan ayırarak yıkamalıyız. Bunu yapmak zorundayız ve ailelere, çocuklara eğitimini 

vermek zorundayız. 

Çocuklara bu kulak kabını yıkamayı mutlaka öğretmemiz gerekir. 
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Kulak Arkası Cihazlar: 

 En çok kullandığımız modellerdir. 

 Tüm işitme cihazlarına hitap etmesi en çok tercih edilen işitme cihazı olma 

özelliğini sağlamıştır. 

 Kişiye özel olarak yapılan kulak kalıbı ile kullanılması gerekir. 

 Kalıp kulak içerisine, cihaz kulak arkasına takılarak kullanılmaktadır. 

 Kulağa takılması diğer modellere göre biraz zor olsa da kullanıcının alışması 

fazla zaman almaz. 

 En büyük avantajları tüm işitme kayıpları için dizayn edilmesi ve cihaz kulak 

arkasında kaldığı için kulak kiri ve kulak içinde oluşan nemden 

etkilenmemesidir. 

 Bu yüzden sağlam ve uzun ömürlüdür. 

 Son yıllarda çıkan dijital modelleri sayesinde ses kontrolü tamamen otomatik 

olarak yapılabilmektedir. 

 Pil ömrü ise diğer modellere gör daha fazladır. 

Kulak kabı 
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Kulak arkası cihazın açılmış hali. 
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KANAL İÇİ İŞİTME CİHAZLARI: 

 İşitme cihazı tiplerinin en küçük ve en estetik olan modelidir. 

 Cihaz tamamen kulak kanalının içine yerleştirildiği için görünümü kişiyi 

rahatsız etmemektedir. 

 Özellikle genç kesimin tercih ettiği modellerdendir. Kulağa yerleştirilmesi 

oldukça basit ve kullanışlıdır. 

 Tamamen kişinin işitme kaybına ve kulak yapısına göre özel olarak yapılır.  

 Hafif ve orta kayıplı kişiler için dizayn edilmiştir. 

 Konka (ITE) denilen modelleri ileri işitme işitme kayıpları içinde 

kullanılabilmektedir. 

 Yalnız bu tür modellerde en büyük dezavantaj kulak kiri ve aşırı terden işitme 

cihazlarında istenmeyen arızalara sebep olabilmesidir. 

 Kullanıcı temizliğine çok dikkat etmesi gerekir.  

 Avantajı ise estetik bir görünüme sahip olması ve hoparlör kulak zarına daha 

yakın olduğu için daha doğal bir sese sahip olmasıdır. 

 Ses kontrolü otomatik veya elle ayarlanabilen modelleri bulunmaktadır. 
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 Çok eskilerde kullanılan ve cep tipi denilen bir cihazdır. 

 

 Gözlük tipi işitme cihazı.  

 Estetiktir ve cihaz fark edilmez. 

  Hafif işitme kaybı yaşayanlarda kullanılır. 
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 Çocuklarda çok fazla kullanılan bir modeldir. 

 

 

 

İŞİTME CİHAZI PİLİ: 

 Pil ömrünü etkileyen faktörler vardır: 

 Hastanın işitme kaydının derecesi 

 Pil boyutu 

 Günlük cihaz kullanım süresi 

 Farklı cihaz özellikler 

 Çevre özellikleri(nem, sıcaklık) 
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 Hava ile temas süresi 

 Not: Mutlaka ailelerden yedek pil istenmelidir.  Sınıfta her öğrenciye özel 

bulunmalıdır. 

 

 Şarj edilebilir bir cihaz.  

 

 

KOKLEAR İMPLANT İŞİTME CİHAZI 

 Çocuk işitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra; 

 cihaz kullanımından beklenilen bir yarar sağlanamadıysa 

 bireyin işitme kaybı çok ileri derecedeyse 

 bireyin yaşı 18 aydan büyük ise(12 ay geçtikten sonrada takılabiliyor.) 

koklearimplant uygulanabilir. 

Koklearımplant, sesi fark etme ve konuşmanın gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir 

cihaz. Ameliyatla çocuğun iç kulağına yerleştirilir. 

Diğer işitme cihazlardan farklı olarak sesleri elektrik sinyallerine çevirerek iç kulağa ve işitme 

sinirlerine iletir. 
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KoklearImplant aşamaları: 

1-Çevredeki sesler küçük bir mikrofon aracılığı ile toplanır. 

2-İnce bir kablo sesleri mikrofondan konuşma işlemcisine aktarır. 

3-Konuşma işlemcisi sesleri yükseltir ve kodlanmış sinyallere dönüştürür. 

4-Bu sinyaller kablolar aracılığı ile konuşma işlemcisinden iletken bobine gönderir. 

5-İletken bobin sinyalleri radyo dalgaları aracılığı ile deri altına yerleştirilen alıcıya gönderir.  

6-Elektrotlar koklea içindeki işitme sinirlerini uyarır. 

7-Elektrik sinyallerine dönüşen ses işitme sistemleri aracılığıyla beyine iletilir. 

 

 Kablosuz koklearimplant 

FM SİSTEM 

 Gelişmiş özellikte bir mikrofon öğretmenin yakasında veya toplantı masasının 

ortasındadır. Mikrofon konuşma seslerini alarak çevre seslerden arındırır, 

temizler ve sesi işleyerek alıcıya gönderilir. 

 Alıcıya iletilen temiz sesi alarak kullanıcının işitme cihazına veya implantına 

gönderilerek anlaşılır ve temiz bir ses duyması sağlanır. 

 Ses, yardımcı cihaz aracılığıyla işitme cihazına ulaştığında arka plandaki 

gürültülü ses baskılanır konuşma sesleri öne çıkmış halde iletilir. 
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BÖLÜM 13  

 
13.video : İşitme Engellilerin Eğitiminde Materyal Seçimi ve Kullanımı  
“Alet yapar,el övünür.”(iyi bir materyalin varsa mutlu bir ögrencimiz var demektir) materyal 
geliştirirken çocuğun dilini alıp , geliştirip,seviyesinin biraz üstünde o dili geri vermeliyiz. 
 
MATERYAL GELİŞTİRİRKEN DİKKAT EDILMESI GEREKEN İLKELER  
- Soyuttan somuta ilkesi;Görsel materyaller,üç boyutlu materyaller kullanarak bu ilkeyi elle 
tutulur gözle görülür bir hale getirmeliyiz 
 
-Yakından uzağa ilkesi; Çocuğun en yakınındakileri öğretmek 
önceliklidir.(odası,evi,sokağı,yaşadığı şehri vb.)  
 
-Bilinenden bilinmeyene ilkesi;Çocuğun var olan bilgi birikiminden faydalanarak bir üst 
bilgiye geçmektir  
 
-Basitten karmaşığa ilkesi; Çocuğa kolay olan önce öğretilmelidir  
 
MATERYAL SEÇERKEN DİKKAT EDİLECEK KIRİTERLER  
1. CİNSİYET:Kız erkek cinsiyetine uygun materyaller seçilmelidir.  

2. YAŞ:0-3 yaş gurubunda 3 boyutlu sesli, renkli ışıklı oyuncaklar 36 ay sonrasında 3 boyutlu 
oyuncaklar,kartlar,posterler,ünite köşeleri depolanabilir bilgisayar tablet vb. Kullanılabilinir 

3. DUYULARA HİTABEDEN MATERYALLER:Renkli,farklı dokulara sahip,kokulu,farklı 
yükseklik veya büyüklükte,gerektiğinde sallanabilir ve tırmanabilir olmalıdır  

4. İLGİSİ-ALAKASI: çocuğun sevdiği,ilgi duyduğu materyaller te4cih edilmelidir  

5. İŞLENECEK KONUYU DESTEKLEME VE PEKİŞTİRMESI GEREKIR:  

6. MATERYALİN KOLAY ULAŞILABILİR OLMASI:  

7. MATERYALİN SAĞLIKLIOLMASI : Sağlıkkıriterlerine uygun kanserojen medde 
içermeyen materyaller olmalı  

8. GERÇEK MATERYALLERİN KULLANİLMASI:Ulaşılabilir gerçek materyaller çocuğa 
gösterilmelidir.(kıyafetler,evaletleri,eşyalar vb.)  

9. 3 (Üç) T-T-T; TABLET,TELEFON, TELEVİZYON  
Kontrol altında kullanılmalıdır amaç bir zaman geçirilmemelidir.  
10. Pahalı ve az bulunan zor elde edilen hatta tek olması gibi bir unsur olmamalıdır  

11. MATARYEL HAZIRLARKEN ÇOCUĞUN KENDİSİNİ DE EMEĞİ OLMASİ:  
Materyalin çocukla birlikte hazırlanması bilginin kalıcılığını arttırır.  
12. DERS ANLATIRKEN ANLATILMAK İSTENEN OLAYIN NESNENİN HAYVANIN 
RESMİNİ ÇİZME: Çabuk resim çizme becerisinin geliştirilmesi , anlatılmak isteneni çöo 
adamla dahi olsa hızlıca çizerek anlatılmasıdır .  
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ÇOCUKLARLA BİRLİKTE UYGULANABİLECEK ETKİNLİKLER  
-Tek kartlar  
-Sıralı kartlar  
-Hikaye kitabı bakma okuma  
-Sınıf kitabı  
-Metin inceleme  
-Gezi kitabı  
-Deney kitabı  
-Pişirme kitabı  
-İş kartı veya flaş kartlar  
-Sıralama defteri  
-Okuma anlama defteri  
-Poster  
-Beğendiğin sayfanın resmini yap  
-Maket yapmak  

 Öğrenme ortamında değişik materyallerin bulunması 
(oyuncak,günlüknesneler,doğalmalzemeler,artıkmalzemeler,vb.)ve öğretimde 
görseldestek sağlayacak araç gereçlerin (grafik, video,slayt,tv ,bilgisayar 
vb.)kullanılması işitme engelli çocukların eğitimlerinde iyi sonuçlar alınmasını sağlar.  

 Öğrenciler materyalleri kullanma konusunda teşvik edilmeli,gerçek deneyimlerle 
öğenmeleri sağlanmalıdır.  

 Bir materyali değişik şekillerde kullanabilme fırsatı işitme engelli öğrencilerin değişik 
deneyimler yaşamasını sağlarken yaratıcılıklarının geliştirilmesine ve yeni kavramlar 
kazanmalarını sağlar.  

 Anlatılmak istenen konu görsele dökülmelidir.(resimli kartlar,hikayekartları,sıralı 
kartlar)  

 Projeksiyon tepegöz vb. Sunum araçları işitme engelli çocuğun konuyu 

anlamasını ve öğretmeni takip etmesini kolaylaştırır.Projeksiyon ,tepegöz ,tv 

,vb. Yoksa konu fon kartonlarına büyük harflerle yazılarak anlatılabilinir.  
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4.ünite 

1.VİDEO: GÖRME ENGELLİLER 

 

TANIMI VE SINIFLANDIRMA 

· İki açıdan ele alınarak açıklanabilir. 

· Yasal ve eğitsel olarak tanımlanır. 

· Yasal tanım tıp alanında çalışanlar tarafından kullanılır. 

· Eğitsel tanım ise eğitimciler tarafından kullanılır 

 

SINIFLANDIRMA 2 YE AYRILIR: 

· Körler ve az görenler 

Az görenler: tam düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20\70 20\200 arasında olanlardır. 

 

EĞİTSEL TANIM 

Eğitsel açıdan kör, eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere ihtiyaç duyan kişidir. Okuma için 

kabartma alfabesi ya da konuşan kitaplara ihtiyaç duyar. 

Yasal tanıma göre kör olarak adlandırılan bireylerin bir çoğunun çeşitli düzeylerde görmesi 

bulunmaktadır. 

 

TANIMLAMA VE DEĞERLENDİRME 

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde görme bozukluğu olan çocuktan ilk şüphelenen 

ebevenyler ve doktorlar. 

Göz doktoru tarafından testlere tabi tutulmalıdır. 

Görme bozukluğu tanısının konabilmesi için görme keskinliğinin görme fonksiyonlarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

PARMAK TESTİ 

Öğrenciye üç parmağınızı gösterin, öğrenciden gösterdiğiniz parmağın aynısını göstermesini 

isteyin. 

 

MUM TESTİ 

Genellikle snellen kartı kullanılmaktadır. 8 kartı 8 sıra e den oluşmaktadır. Her sırada birden 

fazla e vardır. 6 metre uzaklıktadır. Çocuğa sorulur ve verdiği cevaba göre tarama testidir.  

Görme fonksiyonlarının değerlendirmesine ise görme kapasitesi görsel dikkat görme yeterliği 

gibi faktörlere ilişkin kriterlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 

 

Çocuğun görme ile ilgili şikayetleri: 

· Gözünde yanma ve kaşınma. 

· Gözünün iyi görmediğini söyler. 

· Baş dönmesi, Mide bulantısı 

· Çift görme, Bulanık görme 
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Çocuğun görüşü 

· Göz kayması 

· Göz kapağı şiştir ya da gözleri çarpıktır. 

· Sık sık gözleri yaşarır. 

 

Çocuğun gösterdiği davranışlar 

· Gözlerini sık sık ovuşturur. 

· Başını sallar ya da öne doğru uzatır. 

· Gözlerinden birini kapatır ya da elleriyle kapatır. 

· Okumada zorluk çeker. 

· Gözleri olduğundan fazla kırpıştırır. 

· Gözlerini kıstırarak bakar 

· Nesneleri gözlerine yakın tutar. 

 

Nedenleri: 

Kalıtımsal: nesilden nesile genler yoluyla geçmektedir. 

 

Doğum öncesi nedenler: 

· Kan uyuşmazlığı 

· Alman kızarıklığı doğal frengi 

· Doğum travması 

· Beyin kanaması 

· Bebeğin oksijensiz kalması 

· Doğum geç olması 

 

Diğer nedenler: 

· Çiçek hastalığı 

· Kızamıkcık 

· Şeker hastalığı 

· Menenjit 

 

Doğum sonrası nedenler: 

· Kazalar 

· Yaralanmalar 

· Zedelenmeler 

 

Gözle ilgili hastalıklar 

· Kırma kusurları 

· Miyop 

· Hipermetrop, astigmat 

 

Şaşılık: göz kaslarından kaynaklıdır. Göz tembelliği, katarak, göz tansiyonu, gece körlüğü.  
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VİDEO : 2  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ  

0-36 ay diliminde yetersizliğin saptanması, erken müdahale edilmesi, görme yetersizliğinin çocuğa 

yaptığı etkinin minimum seviyeye indirilmesi ve en erken zamanda bağımsızlığa ulaşması amaçlanır. 

 Aile ile beraber yürütülmeli, 

 Anne- baba hedef kitle, 

 Okul ve kurumlarda gerektiğinde evde yürütülür, 

 En gelişmiş ülke İsveç` 

Kaliteli bir erken müdahale programı için ; 

 Her çocuk için bireyselleştirilmiş amaç ve hedefler konulmalı, 

 Gelişimin değerlendirilmesi belirli aralıklarla yapılmalı, 

 Çocuğu güdüleyici, destekleyici, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturulmalı,  

 Aile katılımı sağlanmalı, 

 Çocuğun etrafındakiler eğitilmeli ve bilgilendirilmeli 

 Kritik dönemdir, bu dönemde müdahale edilmezse yetersizlik daha ağır seyredebilir. 

Erken Müdahalenin Yararları: 

1. Zaman kaybını önler.9 

2. Var olan potansiyeli en üst düzeye çıkarır.  

3. Yetersizliğin etkilerini azaltır. 

4. Daha fazla yaşantı sağlar. 

5. Bağımsızlığına ulaşan ve kendine güvenen bir birey olur. 

Total Körlük: Görsel uyaranlara hiç tepki vermemektir. Doğum öncesinde ya da en geç doğumu geçen 

bir yıl içerisinde konulur. 

1-3 Yaş ve 3-6 Yaş Görme Güçlüğü Belirtileri: 

 Sıklıkla gözünü ovuşturma 

 Adım atmaya tereddüt etmesi 

 Gözlerinin odaklanmaması 

 Duruş ve vücut bozukluğu, kafanın hep önde olması 

Görme Yetersizliğinin Gelişim ve Öğrenme Üzerine Etkisi 

Dil, motor becerileri, algı ve toplumsal gelişim alanları; 

 Çocuğun deneyimlerinde sınırlılık. Sadece yetişkinin sunmuş olduğu deneyimler  

 Çocuğun çevresindeki bireylerle etkileşiminde olan sınırlılık.9 Eylemlerinin sonucunu 

görememe, nasıl tepkide bulunulduğunu bilememe.( Sosyal ve psikolojik etki) 

Erken Çocukluk Eğitiminde Çevresel Etkiler: 
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1. Döllenme sonrası dönem 

2. Fiziksel ortam 

3. Anne babanın eğitim durumu 

4. Sosyo-ekonomik düzey 

5. Ailenin çocuk yetiştirme biçimi 

Gelişimleriyle İlgili Yapılabilecek Çalışmalar: 

Kavrama /el becerileri 

İstemdışı kavrama baskınsa çocuğu ellerinin üstünde yüzü koyun yerleştirin. Böylece çocuğun avuç 

içini açması sağlanabilir. 

Bebeğin ellerine birkaç nesne yerleştirin. 

Çocuğun karyolasına tesadüfen temas edeceği yerlere nesneler yerleştirin. 

Çocuğa ilgi çekebilecek malzeme, tat ve kokularla yaşantılar sağlayın. 

Uzanma çalışmaları 

Doldurup boşaltabileceği oyuncaklar 

Baş ve işaret parmağıyla tutuşu arttıracak küçük yiyecekler verin.  

İlginç sesler çıkaran oyuncaklar verin. 

Elden nesneyi bırakma etkinlikleri yaptırın. 

 

VİDEO : 3 İLK SOSYAL BECERİLER 

· Çocuğa çok çeşitli fiziksel ve sözel ilişki sağlayın. 

· Etkinlilklerin merkezine çocuğu yerleştirin. 

· Kör çocukların çok fazla uyarıcıya gereksinimleri olmasına rağmen,aşırı uyarmanın önemli 

olmadığını hatırlayın.Aşırıuyarılma,şaşkınlığa ve sonuçta çocuğun uyarılma kanallarının 

engellenmesine neden olabilir. 

 

KAVRAMLAR VE SOSYAL USLAMLAMA 

· Çocuğa şekiller,malzemeler,ağırlıklar ve benzerleriyle ilgili yaşantılar sağlayın. 

· Nesnelerin isimleri gibi,işlevlerini de açıklayın. 

· Nesnelerin isimlerinden çok,dış görünüşünü tanımlayın. 

 

Aşağıda verilen etkinlikler,Sınıflama becerilerini geliştirmede yardımcı olabilir;  

· Çocukla basit eşleme oyunları oynayın. 

· İki nesne arasındaki farklılıkların betimlenmesi üzerinde çalışın. 

· İki tane birbirine benzeyen,bir tane benezmeyen nesneden oluşan bir nesne grubundan bir 

nesneyi çocupaverin.Elindeki nesnenin hangisine benzediğini bulmasını isteyin. 
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· İki tane benzer, iki tane farklı nesneden oluşan bir nesne grubu içinden,çocuğa iki farklı 

nesne verin.Elindekileri benzerleriyle eşlemesini isteyin. 

· Çocuğa, nesneleri işlev ve üyeliklerine göre sınıflattırın. 

 

Aşağıdaki etkinlikler,problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir;  

· Çocukla talimin etme oyunları oynayın. 

· Bir nesneyi elde etmek için, bir başka nesnenin kullanımını fiziksel olarak gösterin. 

· Çocuğa ev yapmaya ve istif etmeye yönelik oyuncaklar verin. 

 

Dil gelişimi için sağlatım yönemleri; 

· Görme yetersiziği olan çocukların dil gelişimlerini hızlandırmak için,aşağıdaki stratejiler 

yardımcı olabilir. 

· Ebeveynlere etkileşim için farklı yollar öğretin.Fiziksel temasın artması,çocuğun 

gülümsemesi ve babıldamasını pekiştirmeye yardım edebilir. 

· Dinleyin ve izleyin,Çocuğun ilgilendiği şeyler ve bunlara nasıl tepkide bulunduğuyla ilgili 

olarak, görsel olmayan ipuçlarının saptanması ve gözlenmesinde aileye yardım edin. 

· Çocuğun diliyle ilgili yüksek beklentilerinizi sürdürün.Çocuğun gereksinimlerini ve 

isteklerini tahmin etmeye çalışmayın.Onu gereksinimlerini ifade etmesi için cesaretlendirin.  

· Çocuğun konuşma girişimlerini onaylayın. 

· Çocuğun ilk konuşma girişimleri cesaretlendirilmelidir.Ebeveynler ye uzmanlar çocuklarının 

konuştuğu dili taklit ederek ve geliştirerek, çocuklarını konuşmayı sürdürmesi için 

cesaretlendirebilirler. 

· İncelemek ve dinlemek için fırsatlar sağlayın.Görme yetersizliği olan çocuklar,çevreyi 

dinleyerek ve inceleyerek öğrenirler.Ancak çok fazla girdi bunalıcı olabilir. 

· Konuşulan şeyler hakkında fazla bilgi vermeye çalışın.Çocuğun ilgilendiği nesnelerin ve 

kişilerin sadece isimlerini söylemek yerine, onları tanımlamaya çalışın. 

· Doğrudan yaşantılar sağlayın.Görme yetersizliği olan bir çocukla konuşulan dilin,dolaysız 

yaşantılarla pekiştirilmesi gereklidir.Görme yetersizliği olan çocukların konuşulan dili 

arıladıklarında daha az ekolalik olması olasıdır. 

 

EĞİTSEL OYUNCAKLARIN SEÇİMİ 

· Materyaller görme yetersizliği olan küçük çocuğu uyarıyor olmalıdır. 

· Materyaller yeterince manipüle edilebilmeli,yaşa ve gelişimsel olarak çekici olmalıdır.  

· Mteryalle,işlevsel oyun fırsatları sağlamalıdır. 

· Şekilli nesneeler, özellikle siyah ve beyaz,merkezleri ortak daireler,az gören bebeğin 

bakması için ilgi çekicidir. 

· Mobiller görsel,dokunsal ve işitsel uyarıcı öğelerini kapsaman ve çocuğun burun 

seviyesinde uzanabileceği yerlere,sağlam bir şekilde aşılmalıdır. 

· Çocuğun çevresi,oyuncaklar ve uyarıcı nesnelerin,görme yetersizliği olan çocuğa yakın 

olacağı şekilde düzenlenmelidir. 

· Küçük oyuncaklar kolayca yere düşmeyecek şekilde derin olmayan bir jbir kutuya ya da 

tepsiye yerleştirilmelidir. 

· Güvenli emilen oyuncaklar,kas kontrolü olan çocuklar için yararlıdır. 

· Yumuşak sarılınabilir tüylü oyuncaklar,görme yetersizliği olan çocuuklardan bazılarının 

dokunsal olarak hoşuna gitmeyebilir. 

· Ev eşyaları (kaşıklar,kutular,saçfırçaları,süngerler vb.) işlevsel özelliklere sahip manipülatif 

oyuncakları harekete geçirici olabilir. 
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KÖRLÜK TİKLERİ 

· Elleri göze bastırma 

· Elleri iki yanda sallama 

· Ellerini orta hatta birleştirip sallama 

· Ellerini gözlerinin iki yanında sallama 

· Ayakta sallanma 

· Ekolali 

· Kafasını havaya kaldırıp bakma 

· Vücudu sallama 

 

VİDEO : 4 GÖRME ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 

 

AMAÇ: 

1. Temel yaşam becerileri kazanmalrı, 

2. Bağımsız hareket edebilmeleri, 

3. Sosyal gelişimlerini sağlamaları, 

4. Bilişsel hazırlık ve akademik becerileir geliştirmeleri, 

5. Günlük yaşam özbakım becerileri kazanmaları, 

6. Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri, 

7. İletişim becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

 

 

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İİÇİN HAZIRLANAN DESTEK 

EĞİTİM PROGRAMI; 

· Öğrenmeye hazırlık 

· Psikomotor beceriler 

· Özbakım becerileri 

· Günlük yaşam becerileri 

· Bağımsız hareket becerileri 

· Sosyal beceriler 

· Türkçe 

· Matemetikmodüllerinden oluşmaktadır. 

 

MODÜLÜN ADI SÜRESİ 

Öğrenmeye hazırlık 80 Ders saati 

Psikomotor beceriler 80 Ders saati 

Özbakım becerileri 180 Ders saati 

Günlük yaşam becerileri 240 Ders saati 

Bağımsız hareket becerileri 120 Ders saati 

Sosyal beceriler 80 Ders saati 

Türkçe 220 Ders saati 

Matemetik 200 Ders saati 

 

Görme yetersziliği olan bir birey kurumunuza geldiğinde; 
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1. Öncelikle bireyin/çocuğun ailesi,öğretmeni,gittiği başka bir eğitim merkezi,gittiği okulun 

rehber öğretmeni,psikolog,kurum ya da hastane gibiyer ve kişilerden bilgi almak.  

2. Tıbbi raporunun incelenmesi (görme kaybının ne kadar olduğu,ek bir yetersizliğini ya da 

süreğen hastalığı) 

3. RAM ‘dan gelen raporun incelenmesi(tanı ve BEP) 

4. Ölçme ve Değerlendirme Süreci 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

· Kaba değerlendirme 

· Öğretim öncesi değerlendirme, 

· Öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, 

· Son değerlendirme 

· Öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

 

ÖĞRENMEYE HAZIRLIK MODÜLÜ 

Modülün amacı öğrenmeye hazırlık becerileirni kazanabilme 

 

KAZANIMLAR 

1. Dokunsal farkındalık edinir 

2. Işığa yönelir 

3. Işığı takip eder 

4. Sese yönelir 

5. Sesi takip eder 

6. Sese tepkide bulunur 

7. Nesneyi bulur 

8. Nesneyi alır 

9. Nesneyi elleri arasında değiştirir 

10. Nesneleri eşleştirir 

11. Tek kelimelik basit yönergelere uyar 

12. İki kelimelik basit yönergelere uyar 

13. Sesi taklit eder 

14. Tek heceli sesler çıkarır 

15. İki harfli heceleri tekrarlar 

16. Hayvan sesleri çıkarır 

17. Taşıt sesleri çıkarır 

18. Basit sözcükler söyler 

19. Basit cümleler kurar 

 

MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A.ALGI ÇALIŞMALARI 

1. Dokunsal 

2. Görsel 

3. İşitsel 
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B.NESNE ÇALIŞMALARI 

1. Nesne bulma 

2. Nesne alma 

3. Nesne transferi 

4. Nesne eşleştirme 

 

C.YÖNERGELERE UYMA ÇALIŞMALARI 

1. Tek kelimelik basit yönergeler 

2. İki kelimelik basit yönergeler 

 

Ç.SES ÇALIŞMALARI 

1. Taklit çalışmaları 

2. Tek heceli sesleri çıkarma çalışmları 

3. İki harfli heceleri tekrarlama çalışmaları 

4. Hayvan sesleri 

5. Taşıt sesleri 

 

D.KENDİNİ İFADE ETME ÇALIŞMALARI 

1. Basit (tek ) szöcük kurma 

2. Cümle kurma 

 

ÖĞRENMEYE HAZIRLIK MODÜLÜ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

· Bu modülün uygulaması 0-3 yaş görme yetersizliği olan çocuklarda dikkate alınmalıdır. 

· 2. Ve 3. Kazanımlar az görenler içindir. 

· Görme yetersziliği olan tüm bebekler için dokunma birincil bilgi kaynağı olduğu için 

öğretmen ya da uygulayıcı daha çok yakınında olmalı,işitsel ve dokunsal materyalleri dah çok 

sunmalıdır. 

· Öğretmen veya uygulayıcı, işitsel algı çalışmalrında aileye şu önerilerde bulunmalıdır. 

Görme engelli bebeğin yatağının üstünde ses çıkaran oyuncaklar (mobiller) asılmalıdır.  

· Görme engelli bebeğe çıngırak, diş halkası ve sıkılınca ses çıkaran oyuncakların yanı sıra 

evde bulunan plastik kap, kaşık , mandal ,kutu gibi eşyalar verilmelidir. 

· Bloklar ,farklıbüyklükte toplar ve iç içe geçen kutuların yanı sıra, mandal makara gibi farklı 

nesneler vererek bireyin bunları tanıması sağlanmalı ve birlikte kutulara doldurma boşaltma 

oyunları oynanmalıdır. 

· Görme yetersizliği olanbireylerlekonuşmak,eşyaların isimlerini söyleyerek, tanıtarak 

dokunmasını sağlamak, nesne ve olayların özelliklerine değinerek onunla oyunlar oynamak, 

dil gelişiminin (kendini ifade etme,cümle kurma vb. ) dolayısıyla modülün kanımlarındaki 

önem ve yapılacak uygulamalar konusunda aile bilinçlendirilmelidir. (top örneği)  

· Konuşma sırasında, bebeğin konuşan kişinin yüzüne dokunması ve ağız hareketlerinin 

hissedilmesi sağlanmalıdır. 

· Birey sıklıkla dışarı çıkarılmalı ve onunla çevresinde duyduğu sesler ,kokular,hissettiği 

farklı durumlar (rüzgarın yüzüne vurması ya da havanın nemli olması )hakkında 

konuşulmalıdır. 

· Bireyin çevresindeki sesler (kedi, müzik,akansuyun,rüzgarın, kapı zilinin sesi gibi) fark 

etmesi için teşvik edilmelidir.bu sesleri taklit etmesi sağlanmalıdır. 11. Bireyin evde yapılan 

etkinliklere katılmasına izin verilmeli , onunla yapılan işler ya da planlanan günlük işler 
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hakkında konuşulmalıdır. Oyun ve konuşmada hareket içeren kelimeler 

kullanılmalıdır.(oturalı mı? , yürüyelim mi? ) 

· Bireyler birden sessizleştiğinde, çevredeki seslerden olayları anlamaya çalıştığını düşünerek 

ona bu sesleri dinlemesi için fırsat verin, daha sonra bu sesler ve kaynakları açıklanmalıdır. 

· Çeşitli sesler kaydedilip bu seslerin kaynağı olan nesneler,çocuğa tanıtılmalıdır. Bireyden 

teypten duyduğu sesi kaynağı olan nesneyi bulması istenmelidir. (köpek sesi köpek maketi vb . 

) 

 

PSİKOMOTOR BECERİLER MODÜLÜ 

Modülün amacı psikomotor becerilerini kazanabilme. 

 

KAZANIMLAR 

1. Önündeki nesneleri tutar 

2. Yüzükoyun yatarken vücudunu kaldırır 

3. Yüzükoyun yatarken hareketler yapar 

4. Desteksiz oturur 

5. Emekleme davranışı edinir 

6. Ayakta durma davranışı edinir 

7. Oturma davranışı edinir 

8. Yürüme davranışı edinir 

9. Çömelme davranışı edinir 

10. Vücut koordinasyonunu sağlar 

11. Vücut esneklği edinir 

12. Vücudun bölümlerini tanır 

13. Çeşitli şekillerde ayakta duruşlar yepar 

14. Çeşitli şekillerde dizilişler yapar. 

15. Çeşitli şekillerde dönüşler yapar. 

16. Çeşitli şekillerde yürüyüşler yapar. 

17. Yürüyerek koordinasyonunu sağlar. 

18. Koşullarla koordinasyonunu sağlar. 

19. Çeşitli şekillerde sıçrayışlar yapar 

20. Kaldırma ve taşımalarla koordinasyonunu sağlar 

21. Asılma ve sallanmalarla koordinasyonunu sağlar 

22. Taklit hareketleri yapar 

23. Birlikte oyun oynar 

24. Kağıt yırtar 

25. Kağıt katlar 

26. Kağıt yapıştırır 

27. Makasla kağıt keser 

28. Yoğurma malzemeleri ile ürün elde eder 

29. Boncuk dizer 

30. Artık malzeme kullanarak ürün elde eder 

31. Minderde hareketler yapar 

32. Jimnastik sırasında denge geliştirici hareketler yapar 

33. İple hareketler yapar 

34. Spor yapmanın sağlık açısından önemini fark eder. 

35. Sağlını korumaya özen gösterir 
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MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A.VÜCUT HAREKETLERİ 

1. Vücut bölümlerinin hareketi 

2. Nesne çalışmaları 

 

B.DÜZEN ALIŞTIRMALRI 

1. Temel duruşlar 

2. Oturuşlar 

3. Dizilişler 

4. Dönüşler 

 

C.TEMEL HAREKETLER 

1. Esnekliği artıracak hareketler 

2. Yürüyüşler 

3. Yürüme ve koordinasyon 

4. Koşullarla dayanıklılık 

5. Koşullarla koordinasyon 

6. Sıçrayışlar 

7. Kaldırma ve taşımalarda koordinasyon 

8. Asılma ve sallanmalarda koordinasyon 

 

Ç.OYUN OYNAMA 

1. Taklidi hareketler 

2. Birlikte oyun oynama 

 

D.KÜÇÜK KAS BECERİLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMLARI 

1. Kağıt çalışmaları 

2. Yoğurma çalışmaları 

3. Boncuk dizme çalışmalrı 

4. Artık malzeme çalışmalrı 

 

E.JİMNASTİK 

1. Minder hareketleri 

2. Jimnastik sırasında hareketler 

3. İple hareketler 

 

 

F.SPOR VE SAĞLIK 

1. Spor ve sağlık ilişkisi 

2. Sağlığı koruma 

 

PSİKOMOTOR BECERİLERİ MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

· Bu modül hem az gören hem total görme yet. Olan bireyler için hazırlanmıştır. 

· Bebeğin yürümeye geçmeden önceki fiziksel hareketlerinde desteklenecekler (yüzükoyun 

yatma, vücudunu kaldırma, oturma emekleme, yürüme ) 
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· Aileye bebeğin yakın çevresinde nesbeler bulundurması için öneriler  

· İtme,çekme için küçük sandalye, araba gibi nasnalar kullanılması 

· Evde sürekli küçük etkinlikler yapma 

· Çocuğun okul içi ve dışı faaliyetlerine katılmasını destekleme,teşvik etme 

· Sokak oyunlarına ya da grup oyunlarına katılımını sağlama 

· Park , oyun alanı gibi yerlerde zaman geçirmesini sağlama  

· Konuşulan her materyalin incelenmesi ve çeşitlendirilmesi 

 

Video : 5 ÖZBAKIM BECERİLERİ MODÜLÜ 

MODÜLÜN AMACI: 
Özbakım becerilerini geliştirebilme 

 

KAZANIMLAR

 

1. Ellerini yıkar.  

2. Ellerini kurular.  

3. Ağzını yıkar.  

4. Yüzünü yıkar.  

5. Yüzünü kurular. 

 6. Ayağını yıkar. 

 7. Ayağını kurular.  

8. Saçlarını tarar.  

9. Dişini fırçalar.  

10. Tırnaklarını keser.  

11. Tuvalet ihtiyacını giderir.  

12. Sakal tıraşı olur.  

13. Ped değiştirir. 

14. Giysilerini tanır.  

15. Farklı ortamlara göre giyilen giysileri 

tanır.  

16. Giysilerde kullanılan aksesuarları tanır. 

17. Eldiven çıkarır.  

18. Ayakkabı çıkarır.  

19. Soket çorap çıkarır.  

20. Külotlu çorap çıkarır.  

21. Kazak çıkarır.  

22. Etek çıkarır.  

23. Ceket çıkarır.  

24. Pantolon çıkarır.  

25. Bere giyer.  

26. Şapka giyer.  

27. Atkıyı boynuna sarar.  

28. Soket çorap giyer.  

29. Ayakkabı giyer.  

30. Eldiven giyer.  

31. Etek giyer.  

32. Külotlu çorap giyer.  

33. Pantolon giyer.  

34. Kazak giyer.  

35. Ceket giyer.  

36. Çıt çıt açar.  

37. Fermuar açar.  

38. Düğme açar.  

39. Kemer çıkarır.  

40. Kemer takar.  

41. Çıt çıt kapatır.  

42. Fermuar kapatır.  

43. Düğme ilikler.  

44. Ayakkabı bağcığı çözer.  

45. Bağcık bağlar.  

46. Ayakkabı bağcığı takar.  

47. Kemer takar.  

48. Kravat bağlar. 
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MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A. KİŞİSEL TEMİZLİK VE BAKIM 

1. Vücut Temizliği 

a) Ellerini yıkama ve kurulama 

b) Yüzü yıkama ve kurulama  

c) Ayaklarını yıkama ve kurulama  

d) Ağız temizliği  

 

2. Kişisel Bakım 

a) Saç tarama 

b) Tırnak kesme  

c) Sakal tıraşı 

d) Ped değiştirme  

 

3. Tuvalet İhtiyacını Giderme 

B. GİYSİLERİNİ ÇIKARMA VE GİYME 
1. Eldiven çıkarma ve giyme 

2. Ayakkabı çıkarma ve giyme  

3. Çorap çıkarma ve giyme  

4. Kazak çıkarma ve giyme  

5. Etek çıkarma ve giyme  

6. Ceket çıkarma ve giyme  

7. Pantolon çıkarma ve giyme  

8. Bere çıkarma ve giyme  

9. Şapka çıkarma ve giyme  

10. Atkıyı boynuna sarma  

 

C. GİYSİ AKSESUARLARININ KULLANIMI 
1. Çıt çıt açma ve kapama  

2. Fermuar açma ve kapama  

3. Düğme açma ve ilikleme  

4. Kemer çıkartma ve takma  

5. Bağcık bağlama  

6. Ayakkabı bağcığı çözme ve takma  

7. Kravat bağlama 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

· Az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

· Görme engelli bireye yönelik olarak hazırlanan bu modüldeki kazanımlar aşamalı bir örüntü 

göstermektedir. 

· Aile koruyuculuğu 

· Fiziksel yardım ve ipuçlarıyla devam edilmeli ama geri çekerek öğretime devam edilmelidir.  

· Evde özbakım becerilerini yerine getirmesi için fırsat verilmelidir. 

· Kişisel bakım becerilerinin öğretiminde bireye ait olan kişisel temizlik ve bakım 

malzemelerinin kullanılması ve bu malzemelerin (sabun, havlu, tırnak makası) bireyin 

kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurulması sağlanmalıdır. 
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· Giysi aksesuarlarını kullanma becerisi öğretimi sırasında, aksesuarların bireyin yaş 

özelliklerine göre ve kullanabileceği uygunlukta (kolay açılıp kapanma) seçilmesi 

gerekmektedir. 

· Tüm becerilerin öğretiminde kullanılacak öğretim yönteminin öğretmen veya uygulayıcı 

tarafından aileye açık, net ve uygulamalı olarak anlatılması gerekmektedir. 

· Görme engelli bireyin, kıyafetlerin ön arka, düz ters taraflarını bulabilmesi için etiket, çarpı 

işareti veya düğme gibi bir işaret koyulması sağlanmalıdır. 

· Aile, görme engelli bireyin giysilerini çıkarıp giydirirken aynı zamanda neler yaptığını da 

anlatmalıdır. 

 

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ 

MODÜLÜN AMACI: 

Günlük yaşam becerilerini geliştirebilme 

 

KAZANIMLAR 

1. Sıvıları içer.  

2. Bardakla sıvı içer.  

3. Pipetle sıvı içer. 

 4. Elle yemek yer.  

5. Kaşıkla yemek yer.  

6. Çatalla yemek yer.  

7. Yemek yeme kurallarına uyar.  

8. Kazak katlar.  

9. Pantolon katlar.  

10. Ütü yapar.  

11. Düğme diker.  

12. Ayakkabı boyar. 

13. Elde çamaşır yıkar.  

14. Çamaşır asar.  

15. Kapı açar.  

16. Kapı kapatır.  

17. Pencere açar.  

18. Pencere kapatır.  

19. Perde asar.  

20. Perde kapat.  

21. Çöp toplar.  

22. Masa siler.  

23. Yer siler.  

24. Lavabo temizler.  

25. Yatak düzeltir.  

26. Elektrik süpürgesi kullanır.  

27. Elektrik süpürgesinin toz torbasını 

değiştirir.  

28. Ekmeğe yumuşak gıda maddelerini 

sürer.  

29. Yiyecek doğrar.  

30. Yiyecek dilimler.  

31. Yiyecek rendeler.  

32. Bıçakla yiyecek soyar.  

33. Toz içecek hazırlar.  

34. Ayran hazırlar.  

35. Musluktan bardağa su doldurur.  

36. Sürahiden bardağa sıvı doldurur.  

37. Karton kutu içindeki sıvıyı bardağa 

doldurur.  

38. Çay demler.  

39. Salata hazırlar.  

40. Sandviç hazırlar.  

41. Tost yapar.  

42. Ocak kullanır.  

43. Süt ısıtır.  

44. Yiyecek haşlar.  

45. Hazır çorba pişirir.  

46. Tavada yumurta pişirir.  

47. Makarna pişirir.  

48. Pilav pişirir.  

49. Sebze kızartır.  

50. Yemek masası hazırlar.  

51. Çay servisi yapar.  

52. Elde bulaşık yıkar.  

53. Ev içinde alınması gereken güvenlik 

önlemlerini açıklar.  

54. Çalar saat kurar.  

55. Saç kurutma makinesini kullanır.  

56. Telefon kullanır.  

57. Radyo kullanır.  

58. Tv kullanır.  

59. Bilgisayar kullanır.  

60. Asansör kullanır. 
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MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A. BESLENME 
1. Sıvı içme  

2. Elle yeme  

3. Kaşıkla yeme 

4. Çatalla yeme  

5. Yemek yeme kuralları  

 

B. GİYSİ BAKIMI 

1. Giysi düzenleme  

2. Düğme dikme  

3. Ayakkabı boyama  

4. Elde çamaşır yıkama  

 

C. EV TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ 

1. Kapı açma ve kapama 

2. Pencere açma ve kapama  

3. Perde açma ve kapama  

4. Çöp toplama  

5. Yer ve masa silme  

6. Lavabo temizleme  

7. Yatak düzeltme  

 

D. MUTFAK BECERİLERİ 

1. Yiyecek hazırlama  

2. Sıvı içecekler hazırlama  

3. Sıvıları doldurma  

4. Yiyecek pişirme  

5. Yemek masasını hazırlama  

6. Elde bulaşık yıkama  

 

E. ÇEŞİTLİ ARAÇ GEREÇLERİN KULLANIMI 
1. Elektronik eşyaları kullanma  

2. Çalar saat kullanma  

3. Asansör kullanma  

4. Telefon kullanma  

5. Evde güvenlik önlemleri 

 

F. TOPLUMSAL YAŞAM 

1. Alışveriş yapma  

2. Toplumsa alanlarda uyulması gereken kurallar 
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GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

· Öğretime başlamadan önce, öğretilecek beceriyle ilgili araçların önceden belirlenip çalışma 

sırasında hazır olması ve araçların tam ve sağlam olması gerekir. Kullanılacak araç gereçlerin 

bireyin bireysel gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

· Görme engelli bireyin mutfakta bulunan yiyecek paketlerini açmasına, yıkanmış tabak ve 

bardakları yerleştirmesine, meyveleri yıkamasına, yemek hazırlarken malzemeleri 

karıştırmasına aileler fırsat vermelidir. 

· Bireye günlük yaşam becerileri kazandırılırken çalışmaların yapıldığı ortamda meydana 

gelebilecek kazaların önlenmesi için dikkatli olunmalı ve gerekli güvenlik tedbirleri 

alınmalıdır. 

 

BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ MODÜLÜ 

MODÜLÜN AMACI: Bağımsız hareket becerilerini geliştirebilme 

 

KAZANIMLAR 

1. Dokunarak nesnelerin özelliklerini 

kavrar.  

2. Sesin kaynağını bulur.  

3. Sesleri ayırt eder.  

4. Kokuları ayırt eder.  

5. Yön bulur.  

6. Paralel arama yöntemiyle nesne bulur.  

7. Izgara arama yöntemiyle nesne bulur.  

8. Dairesel arama yöntemiyle nesne bulur. 

9. Rehberle yürür.  

10. Rehberle kapıdan girer.  

11. Rehberle kapıdan çıkar.  

12. Rehberle merdiven iner-çıkar.  

13. Rehberle sandalyeye oturur.  

14. Rehberle dar yerden geçer.  

15. Rehberle yürürken taraf değiştirir.  

16. Rehberle 180 derece döner.  

17. Yüksek kol korunma tekniği ile yürür. 

18. Alçak kol korunma tekniği ile yürür. 

19. Eliyle duvarı takip ederek yürür. 

Çapraz baston tekniği ile baston kullanır. 

20. Çapraz baston tekniği ile kenar takibi 

yapar, nesne tanır, kaldırım takip eder.  

21. Sarkaç baston tekniği ile yürür.  

22. Bastonla merdiven çıkar, iner.  

23. Bastonla arabaya biner, iner.  

24. Otomatik olmayan asansörü kullanır. 

25. Otomatik kapılı asansörü kullanır.  

26. Trafik ışıklarına uyar. 
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MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A. DUYULARI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

1. Dokunma  

2. İşitme  

3. Koklama  

4. Yön bulma  

 

B. NESNE BULMA YÖNTEMLERİ 

1. Paralel arama  

2. Izgara arama  

3. Dairesel arama  

 

C. REHBERLE HAREKET ÇALIŞMALARI 
1. Yürüme  

2. Kapıdan girme çıkma  

3. Merdiven inme çıkma  

4. Sandalyeye oturma  

5. Dar yerden geçme  

6. Yürürken taraf değiştirme  

7. 180 derece dönme  

 

D. KENDİNİ KORUMA TEKNİKLERİ 
1. Yüksek kol korunma  

2. Alçak kol korunma  

3. Elle duvar takibi  

 

E. BASTON TEKNİKLERİ 
1. Çapraz baston  

2. Sarkaç baston  

 

F. BASTONLA YÜRÜME ÇALIŞMALARI  
1. Merdiven inme-çıkma  

2. Arabaya binme-inme  

 

G. ASANSÖR KULLANIMI 

1. Otomatik asansör  

2. Elle kullanılan asansör  

 

H. TRAFİK IŞIKLARI 

BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

· Uygulamalar sadece sınıf ortamında yapılmamalıdır. Ailenin, görme engelli bireyin 

bağımsız hareket becerisini geliştirmek için bireyi sık sık çocuk bahçesine götürerek 

sallanma, tırmanma, kayma, merdiven inme-çıkma gibi etkinlikler yapması gerekmektedir. 
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· Birey görme yetersizliğinden etkilendiği için bağımsız hareket becerilerinde, dokunma, 

işitme ve koklama duyuları, yön bulma becerilerinde kullanılmalıdır. ( Bireyin mutfaktan 

gelen kokulara dikkat ederek mutfağın yerini bulabilmesi gibi. ) 

· Bireyin bağımsız hareket becerilerini geliştirebilmesi için öğretmen veya uygulayıcılar 

tarafından aletli ve aletsiz çalışmalara yer verilmelidir. ( Denge tahrası, halat, çember, ip, top 

gibi küçük araçlarla hareketler. ) 

· Görme engelli bireyin baston becerilerini kavraması için el, kol, bilek, ayak ve vücudundaki 

diğer kaslarını da rahatlıkla kullanabilmesi gerekmektedir. Birey baston kullanmaya 

başladığında, baston bireyin vücut özelliklerine ( boy uzunluğu) uygun olmalıdır. 

 

VİDEO : 6 GÖRME ENGELLİLER 

SOSYAL BECERİLER MODÜLÜ  

Modülün Amacı: 
Sosyal becerileri kazanabilme  

 

Kazanımlar: 
1. Basit selamlaşma ve vedalaşma sözcükleri kullanır.  

2.Konuşanı dinlediğini, jest ve mimiklerle belli eder.  

3. Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür, tamamlar.  

4. Kendini tanıtır.  

5. Ailesini tanıtır.  

6. Öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını tanıtır.  

7. Günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda teşekkür ve özür dileme kalıplarını kullanır.  

8. Gerektiği durumlarda başkalarından yardım ister.  

9. Yönergelere uyar.  

10. Duygularının farkında olur.  

11. Duygularını jest ve mimiklerle ifade eder.  

12. Ailedeki görev ve sorumluluklarının farkında olur.  

13. Bir gruba katılmaya istekli olur.  

14. Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir.  

15. Gerektiği durumlarda başkalarına yardım eder.  

16. Sınıf kurallarına uyar.  

17. Okul kurallarına uyar.  

18. Okul servisinde kurallara uyar.  

19. Trafik kurallarını açıklar.  

20. İletişim araçlarının kullanımında uyulması gereken görgü kurallarını belirtir. 

 

MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A. KARŞILIKLI İLETİŞİM  

1. Selamlaşma  

2. Dinleme  

3. Konuşma  

4. Tanışma  

5. Teşekkür Etme  

6. Özür Dileme  

7. Yardım İsteme  

8. Yönerge Alma  
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B. DUYGULAR 
1. Duygularının Farkında Olma  

2. Duygularını Jest ve Mimiklerle İfade Etme  

3. Toplumda Yakın Çevresine Karşı Görevleri  

 

C. GRUP ÇALIŞMALARI 
1. Gruba Katılma  

2. Sorumluluk  

3. Yardım Etme 

 

Ç. KURALLARA UYMA 

1. Sınıf Kuralları  

2. Okul Kuralları  

3. Okul Servisi Kuralları  

4. Trafik Kuralları  

5. İletişim Araçlarının Kullanımında Uyulması Gereken Görgü Kuralları 

 

SOSYAL BECERİLER MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 
1. Ailenin bebekle konuşurken ya da oynarken yüzlerinin bebekle aynı seviyede olmasına 

özen göstermesi ve yüzlerine dokunmasına izin vermeleri, yüz ifadeleri hakkında öğretmen 

veya uygulayıcı tarafından bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

2. Görme engelli bireyin duygularını ifade edebileceği ortamlar yaratılmalıdır. Arkadaş 

ilişkilerinde kızgın, üzgün ya da mutlu olduğu zamanlarda bireyi destekleyerek duyguların 

paylaşılması sağlanmalıdır.  

3. Karşılıklı iletişim çalışmalarında bireye selamlaşma, konuşmayı dinleme, konuşmayı 

başlatma, konuşmayı sürdürme, kendini ve başkalarını tanıtma, teşekkür etme, özür dileme, 

yardım isteme, yönerge alma gibi beceriler mümkünse fırsat yaratılarak gerçek ortamlarda 

uygulanmalıdır. Mümkün olmayan durumlarda bu beceriler drama çalışmaları,soru-cevap 

yöntemleriyle bireye kavratılmalıdır. 

 

 

 

 

TÜRKÇE MODÜLÜ 

Modülün Amacı 
Türkçeyi doğru kullanma becerisi kazanabilme Kazanımlar  

 

1. Sözel yönergelere uyar.  

2.Sözcükleri doğru kullanır.  

3. Basit sözcükler kullanarak kendini ifade eder.  

4. Üç veya daha fazla sözcük kullanarak kendini ifade eder.  

5. Sesleri ayırt eder.  

6. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.  

7. Dinlediklerine ilişkin sorulan sorulara cevap verir.  

8. El-parmak koordinasyonunu sağlar.  
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9. Duyular arası koordinasyon sağlar.  

10. El-göz koordinasyonunu sağlar.  

11. Kabartma yazıda kullanılan belli başlı araç gereçleri tanır.  

12. Kabartma kalemi kurallarına uygun kullanır.  

13. Kabartma tableti tanır.  

14. Kabartma tablete kağıt takar.  

15. Kabartma tablette kalemle satır takibi yapar.  

16. Okumaya hazırlıkta satır takibi yapar. 

17. Etkili okuma için gereken kuralları uygular. 

18. Yazıda kullanılan araç gereçleri tanır. 

19. Kalemi doğru kullanır. 

20. Yazı araç gereçlerini kullanır. 

21. Temel çizgileri çizer. 

22. Harf yazar. 

23. Harf okur. 

24. Hece yazar. 

25. Hece okur. 

26.Heceleri kullanarak kelime yazar. 

27. Sözcük okur. 

28. Sözcükleri kullanarak cümle yazar. 

29. Cümle okur. 

30. Kısaltmalı metin yazar. 

31. Kısaltmalı metin okur. 

32. Okuma öncesinde, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplarlar.  

33. Yazım kurallarına uyar. 

34. Sözcükte anlam özelliklerini kavrar. 

35. İsim ve isim çeşitlerini kullanır. 

 

MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A. İLETİŞİM BECERİLERİ 

1. Sözel Yönergeler 

2. Sözcüklerin Doğru Kullanımı 

3. Kendini İfade Etme 

4. Sesleri Ayırt Etme 

 

 

 

 

B. DİNLEME VE İZLEME 

1. Öykü, Masal Dinleme 

2. Tiyatro İzleme 

3. Öykü Tamamlama 

 

C. İLK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1. Yazı Araç Gereçleri 

2. Satır Takibi Yapma 

3. Kabartma Nokta Basma 
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4. Çizgi Çalışmaları 

 

TÜRKÇE MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

1. Türkçe modülü az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. 

2. Okumaya hazırlık döneminde dokunma duyusunun geliştirilmesi, kas gelişimi, el ve beyin 

koordinasyonu gibi konular ön plandadır. Okumaya hazırlık çalışmalarında çeşitli 

oyuncaklardan, modellerden, geometrik şekillerden hatta çevrede bulunan çeşitli nesnelerden 

yararlanılmalıdır. 

3. Braille Alfabe ile yazmaya hazırlık çalışmalarında yazı öğretimine geçmeden önce kalemle 

tablette satır takibi çalışmaları yapılmalıdır. 

4. Biriyle okuma yazma çalışmaları yapılırken birbirine benzeyen Braille 

kombinasyonlarındand,h,f,j – u,m,ş – s,p,v - t,ü – i,e – n,z harflerinin yazımı aynı gün içinde 

ve peş peşe yaptırılmamalıdır. 

5. Yazı çalışmalarında rastgele nokta basma, altı nokta basma , istenilen noktaya basma, harf 

yazma, hece yazma, kelime yazma, cümle yazma aşamalarında olmalıdır. 

6. Türkçe modülünde Braille daktilo mutlaka kullanılmalıdır.. 

7. Bireyin yazı yazarken ya da kitap okurken dik bir şekilde oturması okuması ve yazmasını 

kolaylaştıracağı için öğretmen veya uygulayıcı tarafından rehberlik edilmeli ve model 

olunmalıdır. 

8. Kazanımlardaki “*” işaretli maddeler (10,18,19,20,21) az gören bireyler için hazırlanmıştır.  

9. Az gören bireylerde ışığın geldiği yöne, büyük puntolu materyaller hazırlanmasına, yazma 

yaparken zamanla çizgilerin koyuluğunun azalmasına dikkat edilmelidir. 

10. Öğretmenin veya uygulayıcının tahtaya yazılan yazıları aynı zamanda sesli olarak tekrar 

etmesi az gören bireyler ve total görme engelli bireylerin yanlış yazmasını önlemesi açısında 

önemlidir. 

 

MATEMATİK MODÜLÜ 

MODÜLÜN AMACI: 
Matematik ile ilgili becerileri kazanabilme  

 

Kazanımlar 
1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimler kullanır.  

2. Birer ritmik sayar.  

3.Beşer ritmik sayar.. 

4.Onar ritmik sayar  

5. İkişer ritmik sayar.  

6. Üçer ritmik sayar.  

7. Dörder ritmik sayar.  

8. 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrar. 

9.Küptaş kasayı tanır.  

10. Rakam yazar.  

11. Küptaş kasa üzerinde rakamları yazar. 12. Sıfır doğal sayısını kavrar.  

13. Sayı doğrusunu kavrar.  

14.İki basamaklı doğal sayıları kavrar.  

15. İki basamaklı doğal sayılar arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisini kavrar.  

16. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.  
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17. En çok üç basamaklı doğal sayılar arasında büyüklüklük ve küçüklük ilişkisini kavrar.  

18. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar. 19. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.  

20. Sıra bildiren sayıları kavrar.  

21. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.  

22. Sıra bildiren sayıları kavrar.  

23. Kümenin özelliklerini kavrar. 

 24. Kümeler arası denklik ve eşitlik ilişkisini kavrar.  

25. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.  

26. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.  

27. Toplama işlemi yaparak problem çözer. 28. Doğal sayılarla zihinden toplama işlemi 

yapar.  

29.Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yaparak problem çözer.  

30. Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapar.  

31. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.  

32. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar. 

33. Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemi yapar.  

34. Çarpma işlemi yaparak problem çözer. 35. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.  

36. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.  

37. Doğal sayılarla zihinden bölme işlemi yapar.  

38. Dört işlem kullanarak problem çözer. 39. Abaküs kullanır.  

40. Nesneleri bütün,yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt eder. 

41. Sesli saati kullanır.  

42.Metreyi tanır.  

43. Parayı kavrar.  

44.Saati okur.  

45. Eğri, doğru ve doğru parçasını kavrar. 46. Geometrik şekilleri ayır eder.  

 

 

MODÜLÜN İÇERİĞİ 

A. UZAMSAL İLİŞKİLER: 

1. Uzun kısa  

2. Az çok  

3. Büyük küçük  

4. Soğuk sıcak  

5. Sert yumuşak  

6. Boş dolu  

7. Yüksek alçak 

8. Ağır hafif  

9. Üzerinde altında  

10. Uzağında yakınında  

11. Benzerlik farklılık  

12. İçinde dışında  

13. Kalın ince  

14. Önünde arkasında  

15. Sağında solunda  
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B. RİTMİK SAYMALAR 
1. Birer ritmik sayma  

2. Beşer ritmik sayma  

3. Onar ritmik sayma  

4. İkişer ritmik sayma  

5. Üçer ritmik sayma  

6. Dörder ritmik sayma  

 

C. DOĞAL SAYILAR 

1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Doğal sayıları  

2. Küptaş Kasa  

3. Rakam yazma  

4. Küptaş kasa üzerinde rakamları yazma  

5. Sıfır doğal sayısı  

6. Sayı doğrusu  

7. İki basamaklı doğal sayılar. 

8. Üç basamaklı doğal sayılar  

9. Dört basamaklı doğal sayılar  

10. Tek ve çift doğal sayılar  

11. Sıra bildiren sayılar.  

 

Ç. KÜMELER 

 

D. İŞLEMLER 

1. Toplama  

2. Çıkarma  

3. Çarpma  

4. Bölme  

5. Dört işlem kullanarak problem çözme  

 

E. ABAKÜS KULLANMA 

F. KESİRLER 

 

G. ÖLÇÜLER 
1. Zaman ölçüleri  

2.Uzunluk ölçüleri  

3. Değer ölçüleri  

 

H. GEOMETRİ 

1.Nokta  

2. Eğri, doğru ve doğru parçası  

3. Kare 

4. Dikdörtgen  

5. Üçgen  

6. Daire  
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MATEMATİK MODÜLÜNÜ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  
* Uzamsal ilişkiler yer, durum, doğrultu ve yön anlamında ele alınır. Bu konu işlenirken takip 

edilecek sıra uzun-kısa , az-çok, büyük-küçük, sıcak-soğuk, sert-yumuşak, boş-dolu, yüksek-

alçak, ağır-hafif, üstünde-altında, uzağında-yakınında, benzerlik-farklılık, içinde-dışında, 

kalın-ince, önünde-arkasında, sağında-solunda aşamalarında olmalıdır. Öğretim yapılırken 

önce ayırt etme sonra sıralama basamağı şeklinde süreç ilerletilmelidir.  

* Günlük hayatta zihinden hesap yapma görme engelli birey için önem taşır. Bu nedenle yazılı 

işlemlerin yanında, geldikçe yazılı ve zihinden işlemlerin birlikte yürütülmesi gerekmektedir. 

* Abaküs öğretiminde rakam, sayı yazma ve basamak kavramı öğretilmelidir. Devamında 

onluk, ellilik, yüzlük, binlik ekleme çıkartma ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Abaküs, 

matematik işlemlerini yapmada kullanılabilecek pratik bir araçtır.  

* Kesirlerin öğretimi yapılırken gerçek malzemelerle 

(elma,ekmek, armut, portakal vb.) kavramlar verilmeli, bireylere kesirlerle ilgili uygulamalar 

yaptırılmalıdır.  

*Toplumsal yaşam modülü ile ilişkilendirerek alışveriş esnasında, otobüste vb. ortamlarda 

paranın sayısal niteliği kazandırılabilir.  

*Ölçüler konusunda görme engelli bireye kabartma cetvelle uygulamalar yaptırılmalıdır. Az 

görenlerde de normal cetvelle uygulamalar yaptırılır. 

 

Video : 7  GÖRME ENGELLİLER  

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 

Görme yetersizliğinden etkilenen ve öğrenme amacıyla dokunma ve işitme duyularını bir 

duyu kanalı olarak kullanan öğrenciler Okuma yazmayı kabartma alfabe ile öğrenmektedir 

görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilerin de tıpkı gören öğrenciler gibi okuma yazmaya 

becerilerine sahip olması gerekmektedir 

 

Okuma yazma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken ilkeler  

• Okuma yazma çalışmalarına başlamadan önce çevremizdeki gören çocukları gözlemleyerek 

okuma becerisini kolaylaştıracak ne tür yaşantılara sahip olduklarını belirtmek gerekir görme 

engelli öğrenciler için yazılmış kabartma kitap materyallerinin öğretmen tarafından 

incelenmesi gerekir. 

• Görme engelli öğrenciler için yazılmış kabartma kitap materyallerinin öğretmen tarafından 

incelenmesi gerekir 

 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları Sırasında 

• Görme yetersizliği olan bir çocuk için ne tür nesne kitapları hazırlayabileceğinizi planlayın.  

• Okul öncesi dönemde kullanılan öyküleri gözden geçirerek sınıfınızda görme yetersizliği 

olan bir çocuk olduğunda bu öyküleri ona somut yaşantılar kazandırabilecek biçimde nasıl 

uyarla yapabileceğinizi düşünün 

 

Okumaya hazırlık 

• Okuma farkındalığı geliştirme 

• Dil ve kavram gelişimi 

• Mekanik beceriler 
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Okuma farkındalığı geliştirme 

• Gören çocuklar çevrelerindeki insanların okuyarak bilgi edindiklerini gözlemleyebilir 

kitapları nasıl okuduğunu sayfaları nasıl çevirdiğinigözler ve taklit ederler.Görme 

yetersizliğinden etkilenen öğrenciler çevrelerindeki okuyan yetişkinleri gözleyip taklit 

etmeleri Dolayısıyla okumaya karşı ilgi ve farkındalık geliştirmeleri mümkün değildir.Bu 

nedenle görme yetersizliğinden etkilenen Çocuklara kitap okuma ve kitaplarla ilgili yaşantı 

kazandırılması gerekmektedir 

 

• Görme yetersizliğinde etkilenen çocuklara kazandırılması gereken kitap becerileri  

• Kitap rafına yönelme 

• Kitabın Ön yüzünü bulma 

• Kitap sayfasını çevirme 

• Sayfanın üstünü altını sağını solunu bulma 

• Sayfadan neler bulunduğunu anlamak için sayfayı gözden geçirme 

• Sayfa numarasını bulma 

 

DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ 

• Görme yetersizliği olan öğrenci ne kadar çok kavrama sahip olursa konuşurken bunları 

anlamlı biçimde kullanma da okuduğunu anlamada o kadar başarılı olacaktır.Görme 

yetersizliğinden etkilenen öğrenci çevrelerindeki nesneleri ,olayları ,nesnelerin birbiriyle 

ilişkilerini gözlemleyerek öğrenemez. 

• Kabartma (Braille) Yazıyı Okumaya Hazırlıkta Mekanik Beceriler 

 

Dokunarak okumaya hazırlıkta yer alan mekanik beceriler şöyle sıralayabiliriz 

1. Elleri ve parmakları etkili kullanma 

2. Uygun parmak hareketleri 

3. Hafif parmak dokunuşları 

4. Dokunarak ayırt etme 

 

1. Elleri ve parmakları etkili kullanma 

• Şekil tahtasına şekil yerleştirme ve çıkarma 

• İpe boncuk makarna ve benzeri dizme çalışmaları.Küp taş kasaya küp taş yerleştirmek  

• Parmak boyası yapmak 

• Makasla kesme çalışmaları 

• Yırtma yapıştırma çalışmaları 

• Görme engelliler için hazırlanan satranç takımında ,satranç taşlarını satranç tahtasına dizme 

çalışmaları 

• Çubuğa halka geçirme. Oyun hamuru ve kil ile yapılan çalışmalar 

Uygun parmak hareketleri 

• Kabartma yazı ile okumaya hazırlıkta önce her iki eldeki dörder parmağın kullanımını 

vurgulanmalıdır.Bunda satır takibi çalışmaları vardır. 

 

Hafif parmak dokunuşları 

• Dokunarak okurken parmak uçlarının satıra hafifçe dokunması okumanın hızı bakımından 

önemlidir. Hafif parmak dokunuşları öğrencinin ince motor gelişimiyle, ellerini ve 

parmaklarını kontrol edebilmesi ile yakından ilgili olduğu için hafif parmak dokunuşları ile 

ilgili çalışmalar, küçük kas kontrolüne sahip olan çocuklarla yapılmalıdır  
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Hafif parmak dokunuşlarını öğretmek için yapılacak çalışmalar  

• Parmak uçlarını renkli tebeşirle boyama (Satır boyaması değerlendirilir.)  

• Satıra yerleştirilen şerit çalışmaları( Parmaklar sabit, şerit çekilir) 

 

Dokunarak ayırt etme 

• Görme yetersizliğinden etkilenen çocukların doğal olarak gören akranlarından daha iyi bir 

dokunma duyarlılığına sahip oldukları düşünülmektedir.Bu yanlış bir inanıştır görme 

yetersizliği olan çocuklar kendilerine sağlanan dokunma yaşantılarına ve bilişsel düzeylerine 

bağlı olarak sahip oldukları dokunsal duyarlılık bakımından farklılaşmaktadırlar. Kabartma 

alfabe Dokunma yoluyla okunduğu için görme yetersizliğinden etkilenen çocukların iyi 

dokunsal ayırt etme becerilerine sahip olmaları gerekir. 

 

Dokunarak ayırt etme becerilerinin aşama sırası şöyledir  

• Nesneleri dokunarak ayırt etme 

• Üç boyutlu geometrik şekilleri dokunarak ayırt etme 

• Kabartma 2 boyutlu geometrik şekilleri dokunarak ayırt etme. 

• Yalnızca sınırları kabartılmış geometrik şekilleri dokunarak ayırt etme 

• Kabartma çizgileri dokunarak ayırt etme 

• Kabartma alfabe sembollerini dokunarak ayırt etme 

• Nesneler i dokunarak ayırt etme 

• Günlük yaşamda kullanılan nesnelerle çalışılır .Örnek :İki pinpon topu arasında kaşığı 

göstermesi istenebilir 

• Ayırt etmede Ustalaştıkça farklı malzemelerden yapılmış örnekler sunulur 

• Çalışma yapılırken öğretmen öğrencinin arkasında durarak rehberlik 

etmelidir 

 

Üç boyutlu geometrik şekilleri dokunarak ayırt etme 

• Büyüklüğü ve malzemesi aynı olan şekiller arasında farklı olanı ayırt etme 

• Geometrik şekilleri büyüklüğüne göre ayırt etme 

• Geometrik şekilleri malzemesine göre ayırt etme 

 

Kabartma( iki boyutlu) geometrik şekilleri dokunarak ayırt etme  

Mukavva veya farklı malzemelerden yapılan geometrik şekillerin kağıt üzerine yapıştırılması 

ile hazırlanan materyallerle yapılır. 

Ayırt etme,eşleme ve sınıflandırma aşamaları şekilde çalışılır.Yalnızca sınırları kabartılmış 

geometrik şekilleri dokunarak ayırt etme 

Sınırları kabartılmış geometrik şekillerle çalışılır. Resim kağıdı üzerine ruletle çizilerek yada 

alüminyum folyo üzerine kabartılarak elde edilir 

 

 

 

Kabartma çizgileri dokunarak ayırt etme 

• Kabartma çizgileri ayırt etme aşamasında artık sadece parmak uçlarıyla Braille 

sembollerinden daha büyük şekillerle çalışılmaktadır. Bu aşamadaki eşleme ,ayırt etme 

,sınıflama çalışmaları da şekil ve büyüklük boyutlarıyla ele alınır 
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Kabartma alfabe (Braille) sembollerini dokunarak ayırt etme  

Braille noktalar ile çalışılır ancak harf adı söylenmez. 

 

Satır takibi yapma 

• Farklı nesnelerle ile hazırlanan materyallerle satır takibi yapma çalışmaları 

• Kabartma (Braille) sembollerle hazırlanan materyallerle satır takibi yapma çalışmaları Farklı 

nesneler ile hazırlanan materyaller satır takibi yapma çalışmaları 

• Kibrit çöpleri ayakkabı bağcığı normal ipler ile farklı şekiller oluşturulur. Normal bireylerin 

çizgi çalışmaları gibi düşünün. 

• Not... Arkadaşlar diğer başlıkları görsellerle örneklerle anlatmış video izlerken daha iyi 

anlayacaksınız o yüzden buraya aktaramadım 

 

VİDEO : 8 BRAİLLE OKUMA YAZMA 

Görme engellilerin okuyup yazmak için kullandıkları, noktalardan oluşan kabartma yazı 

sistemi bulunmaktadır.  

Bu yazı sistemi1825 de Louis Braille adlı bir kişi tarafından bulunmuştur. 1809 da Fransa da 

doğan ve küçük yaşta gözlerini kaybeden Louis Braille tarafından 1825 de icat edilmiş olan 

bu yazı, resim kartonuna benzer kağıtlar üzerine kabartılmış noktalardan oluşturulmuş, görme 

engelliler tarafından parmak uçlarıyla okunmaktadır.  

 

Altı nokta sisteminden oluşan bu yazıya "breille yazı" denilmektedir. Breille yazı, normal yazı 

gibi tükenmez yada kurşun kalem kullanılarak yazılamaz. Çünkü kabartma noktaların belli 

aralıklarladüzenli bir şekilde bir araya getirilmesigerekmektedir.  

 

Bu nedenle yazı yazmak için tablet veya daktilo adı verilen özel yapılmış araçlar 

kullanılmaktadır. Tablete takılan kağıt, ucu sivri özel bir  kalem aracılığıyla kabartılmaktadır.  

 

-Braille yazı sisteminin orijinali Fransız Alfabesi dir. Ancak her dil bu alfabeyi temel olarak 

kendi sistemine uygun, yeni Braille semboller ekleyerek kendi yazı sistemlerine uyarlanmış 

alfabelerini oluşturmuşlardır.  

-Braille yazı sistemi altı noktalı sembol ve onun farklı kombinasyonları dan elde edilen 

sembollerden oluşturmuşlardır.  

-Altı nokta sağda ve solda olmak üzere dikey sıralanmış üçer noktadan oluşmaktadır.  

-6 Noktanın yerleri kesinlikle değişmemektedir.  

-Her sembol için altı noktanın tamamı kullanılmaktadır.  

-Bazı semboller noktanın kullanıldığı, bazıları ise 2,3,4,5 tane noktanın kullanıldığı semboller 

olabilir.  

 

Bu şekilde elde edilen 6 tanesi bir noktalı, 15 tanesi iki noktalı, 20 tanesi noktalı, 15 tanesi 

dört noktalı, 6 tanesi 5 noktalı ve 1 tanesi altı noktalı olamak üzere 63 tane sembolden  

oluşmaktadır.  
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Yazma bölümü ayna görünümündedir 

 

 
 

Özel Bristol kağıtlara yazılır.Sert olması bakımından tercih edilir.İçine göçük 

ve çıkıklar vardır bunlara kubbe denir. 

 

Tablet ile Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

Daktilo ile Yazmaya Hazırlık Çalışmaları  

 

TABLETLE YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  

Ön koşul davranışlar 

Sağ sol kavramı 

Alt üst kavramı 

Aşağı-yukarı kavramı 
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Parmak adlandırma(sağ basamak, sol işaret parmağı gibi)  

1 den 10 a kadar sayma becerisi 

Küçük kas becerileri(tutma, takma, basma, açma, kapatma)  

 

 
4 satırdan oluşur.Kapaklıdır.İç kısmında küçük delik vardır. 

Kalemle basıldığında kubbe şeklinde kabartma çıkar. 

 
27 satırlık tablettir. İlk okuma yazmaya başlarken kullanılır 
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Ucu çivi gibidir.Braille alfabesi için kullanılır.Silgiside vardır. 

 
 

Her birine bir harf denk gelecek şekilde çivi kalemi bastırılarak yazılır. 

Her boşlık 6 noktaya denk gelir.İşaret parmağının ortasına gelecek şekilde kalem 
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İşaret parmağının ortasına gelecek şekilde kalem tutulur.Elinin acımaması için  

sünger konulabilir. 

Kalemi tutması için zincir takılabilir 

 

ÖNEMLİ## 

Breille kabartma yazı kağıt tablette takıldıktan sonra sağdan sola doğru yazılır.  

Noktalar kağıdın arka tarafına ayna görünümü şeklinde çıkacağı için okuma yapılırken kağıt 

tabletten çıkarılır ve ters çevrilerek soldan sağa doğru okunur.  
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Tabletle yazmayı öğrendikten sonra kullanılır.Pratiktir. 

Kağıdı takıyoruz ve kabartma olarak çıkıyor.Sağ sol kavramı yoktur.6 nokta vardır. 

Daktilonun Bölümleri 

Nokta tuşu 

Nokta tuşu 

Nokta tuşu 

Nokta tuşu 

Nokta tuşu  

Nokta tuşu 

Boşluk bırakma tuşu 

Geri alma tuşu 

Satır atlama tuşu 

Kağıt çevirme tuşu  

Yazma kafası 

Kağıt sıkıştırma mandalı 

Yazı alanı ayar mandalları  

Taşıma kolu 
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6 parmağını birden basar. 
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DAKTİLO KULLANIMI 

1.Daktilo kağıt Takma 

2.Daktilo parmak yerleştirme 

3.Daktilo ile yazı yazma  

 

ALTI NOKTA BASMA  

1. noktayı basma  

2. Noktayı basma  

3. Noktayı basma 

4 Noktayı basma  

5. Noktayı basma 

6 Noktayı basma  

 

 

BOŞLUK VERME 

Geri alma 

Satır atlama 

Semboller yazma  

 

DAKTİLO İLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

İLKELER 

-Çalışma sırasında bütün parmakların, basacakları tuşlar üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.  

-Tuşa basma çalışmaları ne kadar yoğun yapılırsa daktilo ile yazılan yazılar da o denli doğru 

ve hızlı olur  

-Daktilo ile yapılan çalışmalar sırasında mutlaka öğrencinin yaptığı çalışma, kısa süreler 

içinde öğrenciye inceletilmelidir. Bunu nedeni öğrencinin yaptığı çalışmayı görmesinin 

sağlanması ve çalışmanın pekiitirlmesidir.  

-Tışkombinasyonları çalışırken son çalıştığı tuş, etkinliklerde daha fazla yer almalıdır  

-Aynı anda birden fazla tuşa basma çalışmalarına ağırlık olarak yer verilmelidir.  
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9. VİDEO; BRAİLLE YAZI SİSTEMİ İLE OKUMA YAZMA 

1- E-L-A-K-İ-N sistemine göre ses eşleme çalışmaları  

2-Braille nokta özelliklerine göre ses eşleme çalışmaları 

 

Ses eşleme çalışmaları sırasında dikkat edilecek noktalar 

 Peş peşe öğretilen harflerin ses ve şekil benzerliği olmamalıdır. 

 Harf öğretiminin ilk bir ayında her dersin başında ve sonunda değerlendirme çalışmaları 
yapılmalıdır. 

 Okuma yazma çalışmalarında harf ve rakam öğretimi bir arada yapılmamalıdır. 

 Braille ses öğretim çalışmalarına öğrenci okumaya hazırlık becerilerini gerçekleştirdikten 
sonra geçilmelidir. 

 Yeni harf öğretimine öğrencinin performansına göre belirlenir. 

 İlk 5 harften sonra öğrenci bu harfleri doğru okuyamıyorsa yeni harfe geçilmemelidir. 

 Öğretmen sürekli öğrencinin parmaklarına dikkatle bakmalıdır. 

 Öğrencilerin harfi seslendirmelerine dikkat edilmelidir. 
 

İŞİTSEL FARKINDALIK 

Ses çalışmalarına başlarken öncelikle öğrencilerde işitsel farkındalık oluşturmak gerekir. 

Dört bölümden oluşur; 

1-kelimelerin ilk sesini ayırt etme 

2-sesleri birleştirerek kelime yapma 

3-bir kelimeyi seslerine ayırma 

4-kafiye yapma 

  

Ses Öğretimi Çalışmaları Aşamaları  

‘E’ sesinin öğretimi  

 Öğrencilerin dikkatlerini çekmek için sesle ilgili hikâye veya şarkı dinletilmelidir. 

 İşitsel farkındalık çalışması yapılır. 

 E sesini yazma çalışması yapılır. Noktaları söylenir ve yazması istenir. 

 Yazma bittikten sonra tabletten çıkartılarak okuma yaptırılır. 
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Ses öğretimi çalışmalarında dikkat edilecek hususlar 

 Ses öğretim çalışmalarında satır takibi yapma alt satıra geçme ayırt etme çalışmalarına yer 
verilmelidir. 

 Ses öğretim çalışmalarında kullanılan materyalde satırın ilk harfi öğretilen ilk harf olmalıdır. 

 Hece öğretiminde kapalı hecelerden başlanmalıdır. 

 Öğrencinin harfi seslendirirken parmağı ile dokunup dokunmadığını kontrol edilmelidir. 

 Cümle yazma ve okuma çalışmalarına en az 7-8 ses öğretildikten sonra geçilmelidir. 
 

HECE OLUŞTURMA 

 Hece oluşturma çalışmalarında öncelikle kapalı hecelerden başlanmalıdır. 

 İşitsel farkındalık aşamaları ve kelimeyi seslerine ayırma çalışmalarından yararlanılır. 

 Öğretmen model olmalıdır. 

 Eğitim setindeki tüm kelimelerde hatasız tepki verene kadar çalışılmalıdır. 
 

Ses çalışmaları aşağıdaki gibi aşamalandırılarak yapılır. 

 İşitsel farkındalık çalışmaları 

 Sesi yazma çalışmaları 

 Sesi okuma çalışmaları 

 Bir öğretilen sesin bir alt noktanın yazılı olduğu materyalde öğretimi yapılan sesi bularak 
okuma çalışması. 

 Bir öğrendiği ses farklı sembolün yazılı olduğu materyalde öğretimi yapılan sesi bularak 
okuma çalışması 

 Öğretimi yapılan sesle ilgili kapalı heceler oluşturularak okuma çalışmaları. 

 Öğretimi yapılan sesle ilgili açık heceler oluşturularak okuma çalışmaları. 

 Öğretimi yapılan açık hecelere ünsüz eklenerek oluşturulan heceleri okuma çalışmaları. 
 Daha önce öğrendiği sesleri kullanarak oluşturulan kelimeleri okuma çalışmaları. 

 Öğrendiği kelimeleri kullanarak cümle okuma çalışması  

 Öğrendiği seslerle ilgili oluşturulan cümlelerden meydana gelen metinleri okuma 
çalışmaları. 

 

 

BİR ÖĞRENCİNİN HANGİ ALFABEYİ KULLANMASI GEREKTİĞİNE NASIL KARAR VERİRİZ? 

4 seçenek vardır; 

1-Braille  

2-basılı materyal  
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3-basılı materyalde tamamlanan Braille 

4-Braille ile tamamlanan basılı materyalle 

 

HANGİ ÖĞRENCİ BRAİLLE KULLANMALIDIR? 

Medikal faktörler: öğrenci ağır derecede g.y sahipse ya da görme gücünü hızlı biçimde 

kaybetmişse. 

Fiziksel faktörler: Braille öğrenmesini engelleyen ek bir yetersizliği yoksa 

Çevresel faktörler: doğal ve yapay aydınlatmalarda yapılan değişiklikler öğrencinin basılı materyali 

okuma yeteneğini arttırmıyorsa. 

Öğrenci basılı materyali okumuyor ancak okuma hızı ileri derecede yavaşsa 

Öğrenci kendi büyük yazıyorsa ya da yazdığını okuyamıyorsa  

Basılı materyali bilgisayardan rahatlıkla okuyamıyorsa Braille kullanmalıdır. 

 

HANGİ ÖĞRENCİ BASILI MATERYAL KULLANMALIDIR? 

Öğrenci sabit göz koşuluna sahipse 

Okuma sırasında yorgunluk yaşamıyor, ek özür dokunarak okumayı zorlaştırıyorsa. 

Rahat ve uzun süre okumak için doğal ya da yapay aydınlatmada aşırı uyarlamaya ihtiyaç 

duymuyorsa  

Sınıf düzeyindeki puntodaki yazıları rahatlıkla okuyabiliyorsa 

Kendi el yazısı okunaklıysa ve başkaları kolayca okuyorsa  

Basılı materyal kullanmalıdır. 

 

HANGİ ÖĞRENCİLER BRAİLLE ALFABESİNİ BASILI MATERYALLE TAMAMLAYARAK OKUMALIDIR? 

 Ağır derecede görme yetersizliğine sahipse  

 Okuduğu materyali gözüne çok yaklaştırıyorsa 

 Okurken sürekli yanlış yapıyorsa 

 Çok büyük yazıları okuyabiliyorsa 
 

HANGİ ÖĞRENCİLER BASILI MATERYALİ BRAİLLE İLE TAMAMLANAN BİÇİMDE OKUMALIDIR? 
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 Görme alanı sınırlılığı varsa 

 Görme yetisini kaybetme riski artıyorsa 

 Öğrenci okuma sırasında sırt boyun ağrısı çekiyorsa 

 Ödevlerini yaparken sürekli başkalarına bağımlı oluyorsa 

 Öğrenci sınıf düzeyindeki puntolarla yazılı materyali okuyamıyorsa 
 Ders notu tutamıyorsa 

 Okuma hızı sınıf düzeyinden düşükse  

 Kendi yazısını okuyamıyorsa  
 

Basılı materyali tamamlayacak şekilde Braille kullanmalıdır. 

 

VİDEO : 10  BRAİLLE YAZI KISALTMA SİSTEMİ 

KISALTMA SİSTEMİ’NİN GEREKLİLİĞİ 

1)Braille yazının çok yer kaplaması ve maliyetinin yüksek oluşu  

2)Okuma hızının görenlere oranla çok düşük olması 

 

*KISALTMA SİSTEMİ: 

Bir dilde çok sık kullanılan kelimelerin, hecelerin ve eklerin belli harflerle ve işaretlerle 

kısaltılması demektir. 

 

KISALTMA ÖĞRETİMİ 

1)Kısaltma öğretimi belli bir düzen içerisinde verilmelidir. 

2)Metin içerisinde verilerek okuma çalışması yapılmalıdır. 

3)Cümleler yazdırılarak kısaltmaları kullanması sağlanır. 

 

TÜRKÇE BRAİLLE KISALTMA SİSTEMİ 

& Türkçe Braille Yazı Sistemi’nde 5 tip kısaltma kullanılmaktadır. Bunlar;  

1)Bir harfle gösterilen kelime kısaltmaları 

2)İki harfle gösterilen kelime kısaltmaları 

3)Kelime yapılarında yer alan hece kısaltmaları 

4)Kelime kökü kısaltmaları 

5)Kelime parçası kısaltmaları 

 

-KULLANIŞLARI- 

1)Yalnız başlarına kullanıldıkları zaman varsa noktalama işaretleri konulur ; noktalama işareti 

dışında ise başka bir işaret almadan yazılır. 

2)Sonlarına ek aldığı zaman üçüncü nokta ile ayrılırlar. 

3)Bir harfli kısaltmalardan sonra kelime parçası kısaltmaları kullanıldığı zaman da kısaltma , 

üçüncü nokta ile ayrılır. 

4)Bir harfli kısaltmalar , tek başlarına ve bir kelimenin başında kullanılır. Bu kısaltmalar 

kelimenin ortasında ve sonunda kullanılmaz. Sonlarına uygun ekler almak suretiyle her türlü 

kelime yapımında kullanılabilirler. 
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-KURALLAR- 

1)Yalnız başlarına veya sonlarına ek alabilecekleri şekilde kelimelerin başında 

kullanılabilirler. 

Örnek1:Bazı Örnek2:Bazıları 

2)İki harfli kısaltmalar , bir kelimenin başında kullanıldıkları zaman sonlarına aldıkları 

eklerden önce eke ait olmadıkça hiçbir işaret almaz. 

Örnek: Böylece 

3)İki harfli kısaltmalar , birleşik kelimelerin ikinci kelimesinde veya başka bir kelimenin 

ortasında ve sonunda kullanılamaz. 

Örnek: Kırşehir (Şehir kısaltma kullanılamaz) 

4)İki harfli kısaltmaya ait semboller , her zaman birlikte kullanılır ; satır sonlarında dahi 

ayrılamaz. 

Örnek: Danimarkalı ( Arka kısaltması kullanılamaz) 

5)Bir veya iki harfli kısaltmalar içerisinde yer alan kısaltmaların bir kısmı (p-ç-t-k) sert 

ünsüzlerle bitmektedir. Bu kısaltılmış kelimelerden bazıları sonlarına ünlü ile başlayan bir ek 

aldıkları zaman sonlarında bulunan (p-ç-t-k) sert ünsüzleri (b-c-d-g) yumuşak ünsüze dönüşür. 

Bu kelimelerin yazılışında bir değişiklik yapılmadan bunlar, diğer kısaltılmış bir ve iki harfli 

kelimeler gibi yazılır. Ancak değişikliğe uğrayan kelimelerin okunmaları sırasında (p) (b) 

olarak, (t) (d) olarak , (ç) (c) olarak , (k) de (g) olarak okunacaktır. 

Örnek : Kitap - Kitabı / Çeşit - Çeşidi 

6)İki harfli kısaltmalar özel isim olarak yazıldığında ve sonlarına ek geldiğinde kesme işareti 

kullanılır. 

Örnek: Toprak’ı / Devlet’i 

 

-UYARILAR- 

a)Noktalama işareti sembolleri taşıyan heceler , kelime sonunda kullanılmamalı. 

b)Hece kısaltmalarının öğretimi yapılırken , kısaltma sembolünü tek başına yazmak yerine , 

her hecenin başına altı (6 ) nokta yazarak öğretim yapılmalıdır. 

 

-KURALLAR- 

1) ‘’ba , be , bu ,ka , ha ‘’ heceleri kelime sonlarında kullanılamaz. Ayrıca ‘’ki’’ hecesi , 

rakam işareti anlamı taşıdığından ve sonuna konulacak noktalama işaretleri sıra sayıları gibi 

okunabileceğinden tek başına kullanılamaz. 

Örnek : Araba ( ba hecesi , kelimenin sonunda olduğu için kullanılamaz. 

2)Yalnız başına bir kelime anlamı taşıyan heceler , ünlem olarak kullanılanlar ve bir ifade de 

hece olarak vurgulanmak istenenler , gerektiği yerlerde yalnız başlarına kullanılabilir.  

Örnek: Bu nedir ? / Bu ne be ? 

3) Aksanlı harflerin yer aldığı hecelerde hece kısaltması kullanılamaz. 

Örnek: İstiklal 

 

-HECELERİN KELİME İÇİNDE KULLANIMI- 

a) ‘’ ba , be , bu ha , ka ‘’ hece kısaltmaları kelimenin başında ve ortasında kullanılır , 

kelimenin sonunda kullanılamaz. 

Örnek: Başak 

b) ‘’ki’’ hecesi kelimenin başında , ortasında ve sonunda kullanılabilir. Ancak tek başına 

kullanılamaz. 
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Örnek: ( Kişi ) 

***Bunların dışında ki hece kısaltmaları kelimenin başında , ortasında ve sonunda kullanılır.  

Bir harfli ve hece kısaltmalarını kelime kökü kısaltmalarından ayırmak için kök kısaltma 

işlemi olarak beşinci nokta kullanılmıştır. Bunun gibi kelime kökü kısaltmaları ile ilgili bazı 

kurallar vardır. 

 

Bu kurallar şunlardır: 

1)Kelime kökü kısaltmaları yalnız başlarına kullanılabilir. 

Örnek: dur , vur 

2)Bir kelimenin başında yer almak suretiyle sonlarına ek alarak yeni bir kelimenin meydana 

getirilmesinde kullanılabilir. 

Örnek: ( başlangıç , toplama , koyun ) 

3)Kelimenin ortasında ve sonunda kullanılmazlar. 

Örnek 1 : Dondurma (dur , kelimenin ortasında olduğundan kısaltma kullanılamaz) 

Örnek 2 : Çakır (kır , kelimenin sonunda olduğundan kısaltma kullanılamaz)  

4)Birleşik kelimeleri meydana getiren sözcüklerden her ikisi de kısaltılmış kelime 

köklerinden meydana geliyorsa , yalnız başta ki kelime kısaltılır , ikinci kelime kökü 

kısaltılması kullanılmaz. 

Örnek: Görebilmek , söyleyebilmek 

5)Sonu ‘’a’’ ve ‘’e’’ ünlüleri ile biten kelime kökü kısaltmalarının sonuna (-yor) eki geldiği 

zaman kısaltılmış kelimenin sonunda bulunan ‘’ a’’ sesi ‘’ı’’ veya ‘’u’’ olarak ; ‘’e’’ sesi ‘’i’’ 

veya ‘’ü’’ olarak dsa okunur. 

Örnek : İsteyor değil İSTİYOR 

6) Kelime kökü kısaltmaları bir kelimenin başında kullanılıp yeni bir kelime meydane 

getirildiğinde bu yeni kelime , hece kısaltmaları veya diğer kısaltmalar kullanılarak aynı 

miktarda altı nokta yuvası kapsayacak biçimde yazılabilse dahi kelime kökü kısaltmaları ile 

yazılır. 

Örnek: bilen , gelen 

 

-KELİME PARÇASI KISALTMALARI- 

KURALLAR 

1)Kelimenin başında kullanılmazlar. 

Örnek: ( genç , mayıs ) 

2)Yalnız başlarına kullanılmazlar. 

Örnek: (uncu , tır ) 

3) Sessiz harfle başlayan kelimelerin ilk harfinden sonra kullanılmazlar. 

Örnek: ( bunca , tarak) 

4)Kelimenin kökünde , gövdesinde veya kök ve gövdesine eklenerek kullanılabilir.  

Örnek : salık , yatır , tuzluk , yorgan ) 

5) Bir kelime içerisinde birden fazla kelime parçası kısaltması varsa , her parça kısaltmalı 

olarak yazılabilir. 

Örnek : sakladıklarının , yaptıklarının 

 

-BRAİLLE YAZIDA NOKTALAMA İŞARETLERİ- 

*Türkçe ‘ de noktalama işaretlerinin yazımı ve kullanım alanı nasıl ise Braille de aynıdır.  

Örnek: Cümle bitince sonuna nokta konur. 

Örnek : Ünlem ‘in nereye konulacağı öğretiliyorsa Braille ile öğretimde de aynıdır. 
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Video :11 GÖRME ENGELLİLER  

Bağımsız Hareket Becerileri 

Görme engelli çocuklarda geliştirilmesi gereken becerilerden biri bağımsız harekettir. 

Bağımsız hareket edemeyen bir kişinin çevreyi anlaması ve öğrenmesi sınırlandırılmış olur. 

Bağımsız hareketin iki boyutu vardır. 

 

Bağımsız hareket görme engellilere en az yardım ile ya da yardımsız olarak hareket edebilme 

ve yön bulma becerisi kazandırmak suretiyle tehlikesiz bir şekilde bir noktadan başka bir 

noktaya ulaşmalarını sağlayan tekniklerin bütünüdür. 

 

Bağımsız hareketin amacı görme engellinin: 

-toplum ve çevresine uyum sağlamak 

-kendisini tehlikelere karşı korumayı öğretmek  

-zihinsel haritasını geliştirmek 

-evde ve trafikte hareket edebilme kabiliyeti kazandırarak bulunduğu noktadan istediği 

noktaya tehlikesiz bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. 

 

Kullanılabilecek araç ve gereçler: 

-çalışma yapılacak çevrenin kabartma haritası ve maketi 

-Baston 

-Maske 

-Çeşitli geometrik şekiller 

-Sesin kulağa alışması ve yön tayini için ses çıkaran aletler 

 

REHBER, görmeze yol gösteren ve yardımcı olan kişidir. 3 özelliği vardır: 

1.Yol gösterecek 

2.Yardımcı olacak 

3.Tehlikelere karşı koruyacak 

 

REHBER NASIL TUTULUR 

Görme engelli birey arkada, rehber önde olacak şekilde tutulur. Görme engelli birey rehberin 

koluna girmelidir. Görme engelli birey dirseğini vücudunun yan tarafına yapıştırır. Baş 

parmağı rehberin kolunun dış tarafında, diğer dört parmağı da rehberin kolunun iç tarafında 

olacak şekilde rehberin rehberin dirseğinin hemen üstünden avuçlayacak şekilde tutar.  

 

Rehber tutuşunda engelli birey: 

-dirseğini yerinden kıpırdatmamalıdır 

-bileğini düz tutmalı, sağa sola bükmemelidir 

-rehberi tuttuğu kolunu yana açmamalı 

 

Rehber Tutuşunun Faydaları 

Bu tutuş görme engellinin rehberi bir adım geride takip ederek tehlikeleri ya da engelleri bir 

adım önceden fark etmesini sağlayacaktır. 
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Taraf değiştirme tekniği: Bu tekniği kullanmaktaki amaç görme engelliyi çarpmaya karşı 

korumaktır. 

Dar Geçit Tekniği: Bu tekniği kullanmaktaki amaç dar koridor ve kaldırımlarda görme 

engelliyi çarpmaya karşı korumaktır. 

 

 

Rehberle kapı açma tekniği 

İçe ve dışa açılan kapılarda rehber görme engelli kapının kolunu tutuncaya kadar kapı kolunu 

bırakmaz ve engelli birey kapı kolunu tutunca rehber dar geçit tekniği ile girilir ya da çıkılır.  

Çift tarafa açılan kapılarda rehber kapıyı içe doğru açar. Kapının çarpmaması için görme 

engelli kapının kolunu tutuncaya kadar kapı kolunu bırakmaz. Görme engelli kapının kolunu 

tutunca rehber dar geçit tekniği ile girer veya çıkar. 

Döner kapılarda dar geçit tekniği ile yaklaşılır. Önce rehber geçer, görme engellinin kapıya 

teması sağlanır ve kapıyı tutarak geçer. Girişte ya da çıkışta rehber, görme engellinin tekrar 

koluna girmesini sağlar. 

Turnikeden dar geçit tekniği ile geçilir. 

 

Duvar Takibi ve Duvara Paralel Yürüme 

Görme engelli önce duvara paralel durur ve takip yapacağı duvara elini koyar. Kolunu 

dirsekten bükmeden elini ileri doğru uzatır. İşaret ve orta parmağının dış kısmı ile parmaklar 

aşağı gösterir vaziyette elini sürterek yürümeye başlar. Bu şekildeki yürüyüş ile görme engelli 

bir kapıya ya da duvarın sonuna geldiğini fark eder. 

 

Yüksek kol korunma Tekniği 

Vücudun üst bölgesini çarpmalara karşı korumak için uygulanır. Kafayı ve vücudu 

duvara,açık olan kapı veya pencereye ya da toplu yaşanan yerlerde karşıdan gelenlere 

çarpmamak için kullanılır. 

 

Alçak kol Korunma tekniği 

Amaç masa sandalye vb yaklaşırken vücudun alt bölgesini çarpmalara karşı korumaktır. 

Merdiven Çıkış ve İnişleri 

Mutlaka tırabzan tarafından çıkıp inilmelidir. Çünkü tırabzan tarafından çıkış ve inişler 

basamağın bittiğini ve başladığını gösterir. Yüksek kol korunma tekniği kullanılır.  

Merdivenden inerken bir el tırabzanda iken diğer kol da alçak kol tekniğinde durmalıdır. 

 

Masa üzerinde eşya nasıl aranır 

Masa üzerinde eşya arama iki şekilde yapılır: 

a- Yuvarlak masalarda arama yaparken dairesel arama 

b- Köşeli masalarda arama yapılırken paralel arama yapılır. 

 

Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır: 

a- Bir elle yapılan dairesel arama 

b- İki elle yapılan dairesel arama 

c- Bir elle yapılan dairesel arama 

d- İki elle yapılan dairesel arama 
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BASTON TEKNİKLERİ 

Çapraz Baston Tekniği 

Resmi binalar, alışveriş merkezi gibi yerlerde sadece bina içinde uygulanan baston kullanma 

tekniğidir. Baston çapraz vaziyette tutulduğu için bu isim verilmiştir. Bu tutuşla dışarıda 

yürünmez. Bastonun ucu yerden kaldırılmaz. Sürterek ileri doğru gidilir. 

 

Çapraz bastonla duvar takibi nasıl yapılır: 

Bastonun ucu yerden kaldırılmadan duvara sürterek gidilir. Bu yürüyüş şekli görme engellinin 

hem herhangi bir kapıya geldiğini ya da dönüşe geldiğini bilmesini sağlar. 

 

Sarkaç baston tekniği 

Sadece bina dışında kullanılır. Kaldırım ve yollarda bu teknik kullanılarak yürünür. Bir duvar 

saatinin sarkacı şeklinde iki yöne eşit sallandığı için bu isim verilmiştir. Baston el göbek 

hizasında ve tam vücudun ortasında olmalıdır. Sağ ayağını ileri atarken bastonu sol kenara 

değmek zorundadır. 

 

Kısa Baston Tekniği 

Kalabalık yerlerde kısa baston tekniği uygulanır. Bu teknikte görme engelli bastonunu bir 

kalem gibi tutar ve sarkaç bastonda olduğu gibi yürür. Ancak bu tutuş baston el ile tam 

kavranamadığından herhangi bir takılmada düşmeriski yüksektir. Bu yüzden bastonun sap 

kısmındaki ip ya da lastik bileğe geçirilmelidir. 

 

Video :12 BAĞIMSIZ HAREKETİN BOYUTLARI 

Bağımsız hareketin iki boyutu vardır: 

1. Zihinsel Tasarım 

2. Dolaşma 

Zihinsel tasarım, görme engelli kişinin çevresini ve çevresi ile olan ilişkisini 

anlamlandırmasıdır. Dolaşma ise görme kalıntısından geri kalan diğer duyulardan 

yararlanarak bir yerden bir yere gidebilme becerisidir. 

 

ORYANTASYON (ZİHİNSEL TASARIM) 

Kişi çevresine ve çevresiyle kendi ilişkisini anlamlandırılmasında seslerden önemli ölçüde 

yararlanır. Ses titreşimleri neden olduğu bir enerji biçimidir. Çevrede bulunan nesneler ses 

çıkarırlar ya da sesleri yansıtırlar titreşimler sesi çıkartan kaynaktan çıkarak havada yol alır. 

Çevredeki nesnelerin çıkardıkları sesler ve yankıları aracılığıyla görme engelli kişiyi nasıl bir 

çevre içinde olduğunu tasarlayabilir. 

 

Ses Kaynağının Saptama 

Görme engelli çocuğun sesin nereden geldiğini ve kaynağını belirleyebilmesi son derece 

önemlidir. Sesin kaynağını belirlemeye iki kulakta işitme denir. Örneğin cebimizden 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 ölçü sol kulağımıza gelir. Ses 

dalgaları sağ kulağımıza ulaştığında biraz zayıflar. Buradan paranın sol tarafına düştüğünü 
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biliriz. Sesin şiddetinden ne kadar uzakta olduğunu kestirebiliriz. Kulaklarımızdan biri 

duymadığında ya da kulağımızı kapattığımızda parayı bulmamız güçleşir. Ses kaynağını ve 

ses kaynağının hangi uzaklıkta olduğunu kestirebilmek görme engellilerin konumlarını 

belirleme ve bağımsız hareket edebilmeleri bakımından son derece önemlidir 

Yankılama ile yer Saptama 

Görme engelliler önlerindeki bir duvarı ya da boşluğu parmaklarını şaklatarak topuklarını 

vurarak ya da anahtarları sallayarak ses yankıları ile belirler. Görme engelliler bir koridorun 

genişliğini ve duvardan ne kadar uzakta olduklarını anlamak için sık sık ses yankılarından 

yararlanırlar. Sesin yankılanması ile 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 bağırsanız orada duyduğunuz şey 

sesinizin yankısıdır. Dar bir koridorda parmağınızı şaklatarak ses çıkartın. Koridorun 

sonundaki duvarın uzağında durun. Şaklayan parmağınızın çıkardığı sesinin yankısını 

dinleyin. Duvara biraz yaklaın ve parmağınızı şaklatma ya devam edin sesin ve yan kısmının 

değiştiğini fark edeceksiniz. Ses yankısını dinlemeyi öğrenmiş görme engelli bir çocuk 

parmağını şaklatarak spor salonunun duvarından gelen şaklatma sesinin yankısı ile duvardan 

hep aynı uzaklıkta yürüyebilir. Bu beceri küçük yaşlarda edilmediği 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. 

Nesne ile ses arasında kurulan ilişki çocuğun dünyayı araştırma isteğini artırır ve sesleri ayırt 

etmeye başlar. Görme engelli çocuğun küçüklüğünde evinin dışındaki yaşantıları sınırlıysa 

sesleri tanımakta ve ayırt etmede güçlük çeker. 

Trafik seslerini ayırabilen çocuk daha bağımsız hareket edebilir. Trafik seslerini ayırt etme 

eğitimi son derece informal olabilir. Görme engelli çocuğu sokağa çıkarın ona çalışan ve 

hareket eden arabaları dinletin. Kendisine paralel ve dikey geçen arabaların seslerini dinletin. 

Çocuğa bazı arabaların onun yanından geçtiğini bazılarının ise önünden ya da arkasından 

geçtiğini söyleyin. Kırmızı ışıkta duran trafik ışığında bekleyen ve demir yolundan geçen 

arabaların seslerini dinletin. Böylece çocuk trafik seslerini ayırmaya başlar. Trafikteki sesleri 

ayırarak ses kaynağı ile kendisi arasındaki uzaklığı ayarlar ve trafikte bağımsız hareket 

etmeye başlar. 

 

Nesne Algısı 

Görme engellilerde altıncı duyu var mıdır? 

Yüzyıllar boyunca görme yetersizliği ile doğan insanların gören insanlardan daha iyi işittikleri 

düşünülmüştür. Bu insanların genellikle yüzleri ile görme denilen altı duyularının olduğuna 

inanılmıştır. Bu inancın kaynağı bazı görme engellilerin çevrelerindeki eşyaları çarpmadan 

dolaşabilmelidir görme yetersizliği olanların daha iyi duydukları ve 6.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. 
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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 kapılarının 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 mekânların 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 düzey 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 yaptığının bilmeyebilir. Nesne algısı 

ile ilgili şöyle bir deney yapabilirsiniz. 

Evinizdeki en küçük odayı bulun bir gardırop 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 güneşin vesile olması ile nasıl yaratıldığını biliriz. Bir öğleden sonra 

yüzümüzü batıya dönersek bedenimiz güneş ışınlarının önünü keser ve arkanızda bir görünce 

meydana gelir. Aynı olay seslerde de meydana gelir. Kişi ile ses arasında bir nesne girdiğinde 

fark edilebilir. Bir ses gölgesi meydana gelir 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 ayırabilmek nedir görme 

engelli kişi tarafından bu nesneler sesleri engelleyen alanlar olarak fark edilmektedir. 

Sınıfınızdaki görme engelli çocukla 

Çevrenizde duyduğunuz seslere dinleme ve bu sesleri birbirinden ayırma çalışmalarını sıkça 

yapınız. Örneğin Şimdi konuşan Hasan Ayşe de şimdi konuştu gibi. Kimin konuştuğunu 

söylemeniz çocuğun çevresinde bulunan insanları ve sesleri ayırmasına yardım eder.  

 

Koklamak 

Koku duyma bağımsız dolaşma sırasında belirli bir öneme sahiptir. Çevrede her zaman görme 

engelli bir insanın tam olarak nerede olduğunu söyleyebilecek birçok koku bulunmaktadır. Bir 

eczane ilaç, doktor muayenesi antiseptik, bir lokanta yemek kokar. Bir pasta fırını ise etrafa 

güzel kokular yayar. Buralardan yayılan koku çocuklara tam olarak nerede olduklarını söyler. 

Kahve kavrulan dükkânlarda bulunulan yere ilişkin tam bir işlevini görür. Görme engellilere 

benzer kokular ayırt edebilmeleri öğretilmezse bu ipuçlarından yararlanamazlar.  
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Dolaşma 

Görme engelli kişi hareket ederken ve dolaşırken; 

Gören Rehberden 

Uzun bastondan (beyaz baston) 

Rehber köpeklerden veElektronik 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 bir yerden bir yere götürme 

durumlarında sıklıkla rastlanır. 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 kişiyi gören kişinin dirseğinin 4 parmak yukarısından tutmalı ve 

yarım adım gerisinde olmalıdır. Bu duruş şekli görme engelli kişiyi tehlike yaratacak 

engellere karşı korur. Diğer bağımsız hareket araçları rehber köpek elektronik araçlardır. 

Türkiye'de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Köpeklerin her yere alınmaması ve görme 

engelli kişiye bakım sorumluluğu yüklenmesinden dolayı pratik değildir. Elektronik cihazlar 

çok sık değişmektedir ve değişmeler ek mali yükümlülükler getirmektedir. Görme engelli 

hareket ederken ve çevreyi tanırken yukarıda açıklandığı şekilde işitme duyusunun 

yararlandığı gibi kas duyusunu haptık duyum ve koklamadan yararlanmaktadır. Görme engelli 

çocuğun çevresini öğrenmesi görme engelli çocuğun çevresinin farkına varması görenlerin 

çevrenin farkına varmalarından daha farklı olmaktadır. Bu nedenle görme engelli çocuğun 

çevresini farkına varabilmesi için yeni yöntemlere yer verilmesi gerekir. Görme engelli 

çocuğun görerek çevresini tanıması yerine işiterek dokunarak ve koklayarak çevresinin 

farkına varması beklenir. 

 

Dokunarak Çevreyi ve Nesneleri Öğrenme 

Dokunarak çevreyi ve nesneleri öğrenmek için kas durumundan ve haptik duyumdan 

yararlanılır. 

 

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 duyusu ile öğrenirler. 

Boyutları çok küçük olan nesnelerin dışında nesnenin büyüklük uzaklık ve oran gibi uzaysal 

ilişkileri dokunma ve kas duyma birlikte kullanılarak algılanır. Bir kovayı yerden aldığımızda 

ve ağırlığına baktığımızda kaç duyumuzu kullanmış oluruz? Yemeği yerken kaşığı ağzınıza 

götürürken kas belleğimizden yararlanırız. Ayakkabının bağını bağlamak kas belleğinin 

kullanımına başka bir örnektir. Ayakkabı bağı bağlanırken ayakkabı bağlamanın her küçük 

aşaması düşünülmemektedir. Kas uyumu sayesinde ayakkabı bağlama beceri haline 

gelmektedir. Kas uyumuyla hareket fark edilir. Ya da bu hareket bellekte tutulur. Bu duyum 

bize kasların ne yaptığını söyler. Görme engelliler hareket ederken ne zaman döneceklerini, 

merdiven çıkacaklarını ya da yürüdükleri mesafeyi tahmin etme de kas belleklerden 

yararlanırlar. Görme engelli çocuğa ne kadar çok parmaklarını, ellerini, kollarını ve ayaklarını 

kullanma şansı verilirse kas duyma o kadar gelişir. Kas belleği olmaksızın ön kapıdan 
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kaldırma, sınıftan koridorun sonuna, yataktan tuvalete kadar ne kadar uzaklık olduğunu 

bilmek olanaksızdır. 

 

Haptik Duyum 

Görme engelli bir çocuk gören bir çocuğun yaptığı gibi bir nesnenin görsel bir imgesini 

hayalini yaratma yeteneğine sahip değildir. Gören bir insanın gözlerini kapayabilir ve görsel 

benliğinin yardımıyla bir masanın neye benzediğini hatırlayabilir. Görme engelli bir çocukta 

belleğinde bir masanın neye benzediğini saklayabilir. Ama o haptik imgeyi kullanır. Görme 

yetersizliği olan çocuğun masaya ilişkin imgesi dokunma, hissetme ve bedeninin 

hareketlerinin birleşimine dayanır bunu haptik durum diyoruz. 

 

Doğuştan görme engelli olan çocuk masa ile 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 

şekli ile değil dokusu, yoğunluğu ve dokunsal biçimiyle görüntülenir. 

Görme yetersizliği olan kişi nesneye dokunma duyusunu tekrar tekrar kullanarak nesnenin 

farklı zamanlarda incelenmesi ile elde ettiği duyumları ile belleğini geliştirir. Sonra bu 

duyguları bir araya getirerek haptik bir İmge 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 kvramını gözüyle tarayarak gerçekleştirir. 

 

Görme engelli, görsel bir imgeyi tamamen kavrayamaz. Görenlerde doğuştan görme engelli 

bir insanın yarattığı haptik bir imgeyi anlamada güçlük çekerler. 

 

Dünyasını düzenleme ve anlayabilme için görme engelli çocuk mutlaka haptik duyumunu 

kullanmalıdır. Her şeyi mutlaka parmak uçları ile yoklamalıdır. Görme engelli çocuk sınıfta 

eşyalarını tümünü dokunarak incelemelidir. Eşyalar tanıtılırken gerçek adları söylenerek 

tanıtımları zaman zaman çocuğun dokunma duyarlılığını geliştirmek için parmak uçları ile 

hissedeceği işler verilmelidir. Çevresinde olanları yoklamasına fırsat verilmelidir. Çocuğa 

tutabileceği nesneler verilmelidir. Bu sırada tutmakta olduğu nesnenin ne olduğunu neye 

benzediği ve nasıl kullanıldığı açıklandığında çocuğun çevresinde bulunan eşyaları iyi 

tanıyabilmesi için ve eşyaların özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. 

 

VİDEO :13;Görme yetersizliği olan çocukların eğitim aldıkları ortamlarda görme 

durumlarına uygun yapılması geren düzenlemeler bulunmaktadır. Düzenlemeler esnasında 

dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

 

Bina içi ve dışı görme yetersizliği olan bireyin görme özelliğine uygun düzenlenmelidir. (Az 

görenler için uygun tabela, total görme yetersizliği olanlar için Braille yönlendirmeler) 

 

Bina iç ve dış duvarlarının kesişen kısımları yuvarlak hatlı olmalıdır. Ayrınca az görenler için 

belirgin ipuçları, total görme yetersizliği olanlar için dokunsal ipuçları kullanılmalıdır.  
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Rehber yollar sadece görme yetersizliği olan bireylerin yürümesi ve yön bulması için yapılmış 

olduğundan üzerinde gören bireyler yürümemeli, tezgah kurmamalı ve araba park 

edilmemelidir. 

 

AVM büyük işyerleri gibi yerlere mağaza ya da ilgili kişi ya da birimlerin isimlerinin 

kabartma alfabe ile yazılmış şekilde olduğu kabartma haritalar konulmalıdır. 

 

Eşikler yer ile aynı seviyede olmalıdır. Az görenler için görsel, total görme yetersizliği olanlar 

için hissedilebilir şekilde uyarlanabilir. 

 

Yerler kaygan zemin olmamalıdır. 

Görme yetersizliği olan öğrencinin ders sırasında aktif not tutabilmesi için sıra arkadaşının 

yardımcı olmasına izin verilmelidir. 

 

Tahtayı göremediği için tahtaya yaklaşmak isteyen öğrenciler, arkadaşlarına engel olmamak 

şartı ile cesaretlendirilmelidir. 

Öğrenci az gören ise büyüteçli sistemleri kullanması için cesaretlendirilmeli.  

Total görme yetersizliği olan öğrencinin görerek öğrenme yerine, işiterek ve dokunarak 

öğrenmeye çalıştığı unutulmamalıdır. Çocuğun dokunarak eşyaları tanımasına fırsat verilmeli, 

ortam yaratılmalıdır. 

Dokunamadığı eşyaları özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Böylece dokunduğu zaman 

doğabilecek tehlikelerin de önüne geçmiş olacaktır. 

Çocuk hiç görmüyorsa birlikte yaparak, az görüyorsa görmesinden yararlanılarak beceri 

öğretilebilir. 

 

Bağımsız hareket edebilmesi için diğer çocuklarla birlikte oyunlara katılma, zıplama ve 

yürüme gibi etkinliklere fırsat verilmelidir. Bu, aynı zamanda çocuğun kendisine güvenmesini 

sağlayacaktır. 

 

Uygulamalarda çocuğun kendine yetebileceği düzeye kadar gerekli yardımlar yapılmalıdır.  

 

Kullanılan topların içine zil yerleştirilebilir. İstenilen alan ya da mesafeye geldiğini anlaması 

için düdük, zil, tef gibi sesli uyaranlar verilerek eğitsel uyarlamalardan yararlanılabilir.  

 

Görme güçlüğü olan çocuğun “çocuk“ olduğu unutulmamalı, yaptığı beceriler sonrasında 

mutluluk duyulduğu sözle ya da davranışlarla ödüllendirilerek gösterilmelidir. 

 

Öğrencilerin birbirlerini ve öğretmeni rahatça görebilecekleri şekilde (U veya yarım daire) 

oturmaları sağlanmalıdır. 

 

Az gören / total görme yetersizliği olan öğrenci sırasına kolaylıkla girip çıkabileceği şekilde 

sınıfın ön tarafına oturtulmalıdır. 

 

Az gören öğrenci güneş ışınları arkadan gelecek şekilde sınıfta uygun sıraya oturtulmalıdır.  

 

Öğretmenin dersi açık ve anlaşılır bir ses tonuyla görme yetersizliği olan öğrenciye dönerek 

anlatması yararlı olur. 
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Görme yetersizliği olan çocuklara yazılılarda sorular kabartma verilmeli, cevaplarını 

kabartma yazı ile yazmaları istenmelidir. 

 

Sınavların değerlendirilmesinde öğrencinin kabartma yazdığı cevaplar kendisine okutularak 

yapılabilir. 

 

Sınavlarda öğrencilere ek süre verilmelidir. 

 

Sınavlar bilgisayar ortamında yapılabilir. 

 

Sınavlar diksiyonu düzgün bir öğretmenin görevlendirilerek soruları öğrenciye okuması ve 

öğrencinin söylediği cevaplarını yazmasıyla gerçekleştirilebilir. 

 

Az gören öğrenci tahtayı rahatça görebileceği bir yere oturtulmalıdır. Sınıfta beyaz tahta 

kullanılıyorsa öğrencinin oturduğu yerden tahtanın parlayıp parlamadığı kontrol edilmelidir.  

 

Tahta parlarsa bu durum öğrencinin tahtada yazılı olanları olumsuz görmesini etkileyecektir.  

Eğer sınıfta kara tahta kullanılıyorsa tahtanın her zaman temiz olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Aksi halde öğrenci tebeşir tozuyla kaplı tahtada yazılı olanları görmede zorlanabilir. Sınıfta 

akıllı tahta kullanılıyorsa ekran öğrencinin görme durumuna göre büyütülebilir. 

 

Öğrenci tahtayı göremiyorsa fotoğrafını çekerek dersi takip etmesine izin verilmelidir.  

 

Az gören öğrenciler okudukları materyali daha iyi görebilmek için gözlerine yaklaştırmak 

isteyebilirler. Burada dikkat edilecek en önemli konu, başın sayfa üzerine eğilmesi değil 

sayfanın göze yaklaştırılmasıdır. Sayfanın üzerine eğilerek çalışmak boyun ve sırtta 

yorgunluğa yol açtığı gibi başın gölgesinin sayfanın üzerine düşmesinden dolayı görmeyi 

zorlaştırır. 

 

Ders kitaplarının sayfa düzeni, öğrenci için görsel karışıklık yaratacak biçimde olabilir. Bu 

durumlarda öğrencinin çalıştığı kısımlar dışındaki kısımların bir kağıtla kapatılması yoluna 

gidilebilir. Öğrenci okurken sık sık satırı kaybediyor veya alt satırda okumaya devam edeceği 

yerde alt satıra geri dönüyorsa koyu renkli fon kartonundan hazırlanacak bir okuma penceresi 

kullanılabilir. 

 

Öğrenciye kitap okurken zaman tanımak gerekir. Gören öğrencilere göre okuma sırasında 

daha çabuk yorulabilir. Bu durumda öğrenciye dinlenmesi için kısa molalar verilmelidir.  

 

Az gören öğrencinin kullanmış olduğu defter, koyu renk çizgilerle belirginleştirilmiş 

olmalıdır. Öğrencinin kalemi de koyu renkli yazan kurşun veya tükenmez kalemler 

kullandırılmalıdır. Matematik dersinde defterin kareli olması çocuğun yazısının okunaksız 

olmasına neden olabileceğinden dolayı düz çizgili defterler tercih edilmesinde fayda vardır.  
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Az gören çocukların gören çocuklara göre daha fazla yazmaya hazırlık çalışması yapması 

gerekebilir. Bu çalışmalara gerektiği kadar fazla yer verilmesi öğrenciler yazmaya 

geçtiklerinde yazılarının okunaklı olmasına yardım edecektir. 

 

Öğrenci tahtadaki yazıyı tüm düzenlemelere rağmen göremiyorsa yazdığımız yazının bir 

fotokopisi öğrencinin masasına konup ondan yazması istenebilir. 

 

Beyaz tahtada siyah kalem kullanılması az gören öğrencinin görmesini daha fazla 

kullanmasını sağlayacaktır. 

 

Öğretmen tahtaya yazı yazarken yazdıklarını sesli olarak tekrarlaması az gören öğrenci için 

fayda sağlayacaktır. 

 

Sınıfta eğer öğretmeni görsel birtakım materyaller kullanılıyorsa görme problemi olan 

öğrencinin yakından bakmasını sağlamalıdır. 

 

Ders yılı başında okul binası ve öğrenci için önemli bölümleri (tuvalet, kantin, yemekhane, 

kütüphane), bu bölümlerin okul içindeki yerleşimleri öğrenciye tanıtılmalıdır. Aynı zamanda 

okul çevresi de (park, bahçe) öğrenciye tanıtılmalıdır. 

 

Sınıf içinde öğrencinin tahtaya ve kapıya giderken takılabileceği birtakım engeller 

bulunmamalıdır. Sınıfta herhangi bir değişiklik yapıldığında bu durum öğrenciye 

söylenmelidir. 

Sınıftaki gören çocuklar zaman zaman görme yetersizliği olan çocuğa rehberlik yapabilir.  

 

Ancak görme yetersizliği olan çocuğun pek fazla bağımlı olamamasına da dikkat edilmelidir. 

 

Görme yetersizliği olan çocuklara gören çocuklardan farklı davranılmamalıdır ve aynı genel 

beklentiler bu çocuklar için de geçerli olmalıdır. 

 

Görme yetersizliği olan çocuklara da görenlere verilen özel ödevlerin benzerleri verilmelidir 

 

Görme yetersizliği olan çocuklar için el göz koordinasyonu ve akıcılık açısından hareket 

önemlidir ve mümkün olduğunca beden eğitimi derslerinde yardımcı olunmalıdır.  

 

Öğrenciye gerçekçi bir benlik kavramı kazandırılmalıdır. 

 

Okulun bölümleri ile sınıfı tanıtılarak, bağımsız hareketini sağlayarak ipuçlarını belirlemeli, 

gerekiyorsa belirlenen bölümlere Braille kabartma yazı ya da kabartma sembol ile etiketler 

hazırlayarak yerleştirilmelidir. 

 

Görme yetersizliği olan çocuklarda bağımsızlık duygusunu geliştirme çabalarının bir bölümü 

olarak bu çocukların kendi eğitim kitaplarından ve araçlarından sorumlu olması istenmelidir.  

 

Sınıftaki her etkinliğe katılması için cesaretlendirilmelidir. Faaliyetlere katılmaları mümkün 

olmuyorsa ek etkinlikler düzenlenmelidir. 
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Sınıfta hangi sesin kime ait olduğunu kazandırmak için, konuşanın kim olduğunu söylemeniz 

yeterli olacaktır. 

 

Trafiğin, rüzgarın, ateşin yanması ve suyun akması gibi diğer sesleri dinlemesine dikkati 

çekilmeli, bu sesler ve özellikleri açıklanmalıdır. Böylece çocuğun çevresini tanımasına 

yardım edilmiş olunur. 

 

Çocuk nesneleri göremediğinden, onların adlarını kolayca öğrenemez. Bu nedenle bazı 

sözcükleri bilse bile, anlamlarını bilmeyebilir. Nesnelere elleriyle dokunarak, yoklayarak, 

koklayarak ya da seslerini işittirerek tanıtıldığında, kelimelerin anlam kazanmasına yardımcı 

olunabilir. 

 

Sınıfta görme güçlüğü olan çocuğa kendisiyle konuşulduğunu anlaması için adı ile 

seslenilmelidir. 

 

Sınıfta görme güçlüğü olan çocuğa “şunu bana ver”, “işte orada” gibi görmeye dayalı 

cümlelerle ifade etmek yerine, “sağ ayağının hemen yanında duran küpü bul” ve “masanın  

sağ üst köşesinde duruyor” gibi cümleler kullanılmalı, çocuğun dilinin gelişmesine ve 

bağımsız bir şekilde nesneleri bulmasına yardım edilmelidir. 

 

Görme güçlüğü olan çocuklarla görenler arasında yaşamlarını bir arada sürdürmeleri 

nedeniyle dokunurken, “görebiliyorum” ve “görme”, “görünüm” gibi kelimeleri kullanmaları 

engellenmemelidir. Göremiyor bile olsa, renkleri adlarını ve çimenin yeşil, gökyüzünün mavi 

olduğunu öğrenmesi gerekir. 

Tüm çocuklar öykü okunmasını ve anlatılmasını severler. Öykü grubunda olduğu zamanlar, 

görme engelli çocuğun çok hoşuna gideceği gibi, dilinin gelişmesine katkısı olur. Kabartma 

resimler ve şekiller çocuğa anlatılmalı parmaklarıyla dokunarak tanımaları sağlanmalıdır. 

 

Çocuğun nesneleri avuçlaması, incelemesi ve karıştırması cesaretlendirilmeli ve sözcüklerle 

açıklanmalıdır. Böylece çocuk sadece bir dizi kelimeyi öğrenmekle kalmaz, pratik kavramlar 

da kazanır. 

 

Görme güçlüğü olan çocuğa sınıftaki eşyalar dokunarak, gerçek adları söylenerek 

tanıtılmalıdır. Zaman zaman çocuğun dokunma duyarlılığını geliştirmek için parmak uçlarıyla 

hissedeceği işler verilmelidir. Kibrit çöplerini tanıtmak ve onları boşattıktan sonra tekrar 

kutuya koymasını istemek gibi. 

 

Çocuğun çevresinde yer alan nesneleri tanıması sırasında, başlangıçta elinizi çocuğun eli 

üzerine yerleştirerek incelemesine yardım etmiş olursunuz. Çocuğa tutabileceği nesneler 

verilebilir. Bu sırada tutmakta olduğu nesnenin ne olduğu, neye benzediğini ve nasıl 

kullanıldığını açıklanmalıdır. Eğer, görsel uyaranların yerini işitsel ve dokunsal uyaranlar 

alacak olursa, gerilemeler önlenmiş olabilir. 

 

Görme güçlüğü olan çocuk için bir başka güçlük de, nesne hakkında pek çok şeyi bilmesine 

rağmen hiç elinde tutmamış olmasıdır. Okula başlamakta olan çocuklar, isimlendirdikleri 

nesneleri elleriyle yoklamamasından kaynaklanmaktadır. Kavramların, bilgilerin ve 
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becerilerin kazandırılmasında, dokunma, işitme, koklama ve tatma duygularından birlikte 

yararlandırılmalıdır. 

 

Sınıfta ses çıkartan ya da rüzgar geldiğinde ses çıkaran işaretler kullanarak çocuğun sınıf 

içinde yönünü bulması öğretilebilir ve çocuğun sınıf içinde serbestçe dolaşmasına ve yön 

bulmasına katkı sağlamış olur. 

 

Görme güçlüğü olan çocuklar ani bir ses duyduklarında irkilirler, korkarlar. Görenler ses 

duyduklarında irkilirler, korkarlar. Görenler ses kaynağını görmeleri nedeniyle, her ses 

kendileri için ani ses özelliğinde olmadığı için, daha az irkiliyor ve korkuyordur. Bu nedenle, 

ses çıkaran aletleri çalıştırmadan önce çocuğu haberdar ediniz. 

 

Sınıfta yangın tatbikatları ya da diğer acil durumlar bütün olarak tartışılmalı ve 

konuşulmalıdır. Görme engelli çocuk için bir tane öğrenciyi kılavuz olarak seçmek doğru 

olmaz. Çünkü kılavuz öğrenci uzakta ya da panik yapmış olabilir. Öyle bir durum olduğunda 

öğrenciye en yakın olan öğrencinin kılavuzluk etmesi ya da öğretmenin kılavuzluk etmesi 

daha doğru olacaktır. 

 

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN OKUL İÇİ VE DİĞER 

DERSLERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 

Geometri ve matematik dersi için çizime dayalı konularda yetersizlikler gösterseler de bu 

konuların öğretilmesinden mümkün olduğunca vazgeçilmemelidir. 

 

Görme engelli bir kişi özel olarak yapılmış kabartma haritalar sayesinde ülkelerin, şehirlerin, 

dağların, denizlerin, nehirlerin bulunduğu yerleri ve yönlerini kafasındacanlandırabilmekte; 

geometri çizim araçlarıyla her türlü şekil kavramını algılayabilmekte, konuşan 

elektronikaraçlar yoluyla saatleri bilmek, hesap yapmak, çeşitli şeyleri ölçmek tartmak 

olanağına kavuşmaktadır. 

 

Resim Derslerinde Neler Yapılabilir? 

 Az gören çocuk diğer arkadaşları ile aynı çalışmalara katılmalıdır. Ancak; çocuğun 

görme kalıntısını yeterince kullanması özendirilmemiş ve ihmal edilmişse bu çocuğa 

resim derslerinde gerekli araç gerecin nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Şayet, 

öğrenciniz, hiç göremiyorsa bu öğrenci ile pastel boya, parmak boyası, sulu boyalar 

kullanarak resim çalışmaları yaptırılmalıdır. 

 

 Yapacağınız denemelerde pastel boyanın çok yararlı olmadığını görürseniz o zaman, 

kil, çamur olmak üzere hamur kullanarak üç boyutlu modeller üzerinde çalışmalar 

yaptırabilirsiniz. 

 

 Yoğurma maddeleri ile çalışma, (tuz seramiği, plasterin, kağıt hamuru vs.) kağıt 

kesme, katlama, yuvarlama çalışmalar, farklı tekniklerle uygulanan boya çalışmaları, 

baskı çalışmaları, diğer çocuklarda olduğu gibi görme engelli çocuklarında 

uygulayabileceği etkinliklerdir. 
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 Anadili etkinliklerinde uygulanan şiir, bilmece, tekerleme, hikaye dinleme, anlatma ve 

drama çalışmaları, görme engelli çocukların sözel ve dil alanının gelişiminde çok 

önemlidir. Özel günlerde bu faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır. 

 

 Okul içi kulüp, sosyal etkinlikler, spor faaliyetleri gibi etkinliklere katılımı 

sağlanmalıdır. 

 Müzik etkinlikleri, görme engelli çocuklar için çok önemli olan dil gelişimine ve kulak 

yolu ile algılamasına yardımcı olacaktır. Ritim duygusunun gelişimini, estetik ve zevk 

gelişimini, sosyal gelişimini müzik yolu ile kendini ifade ederek duygusal yönden 

rahatlamasını ve yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayacaktır. 

 

Materyallerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi 

 Çoklu öğrenme ortamı sağlar. 

 Bireysel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur. 

 Zamandan tasarruf sağlar. 

 Güvenli gözlem yapma imkanı sağlar. 

 Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlar. 

 Tekrar tekrar kullanılabilir. 

 İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırır. 

 

Öğretim Materyalinin Özellikleri 

 Kolay kullanılır olmalı ve öğrenciyi en az çaba ile en kısa zamanda bilgiye 

ulaştırmalıdır. 

 Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılır olmalıdır. 

 Öğretim materyali, ders programlarını destekleyici biçimde dersin hedef ve 

kazanımlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. 

 Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet 

bilgilerle donatılmalıdır. 

 Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. 

 Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabileceği türden değil, öğrencinin de 

kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. 

 Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık 

kullanımlarda zarar görmemelidir. 

 Hazırlanan öğretim materyalleri, gerektiği taktirde, kolaylıkla geliştirilebilir ve 

güncellenebilir olmalıdır. 

 

 

 

 

 

VİDEO : 14 İŞLEVSEL GÖRME VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

· işlevsel görme değerlendirmesi, sahip olunan görme kalıntısının ne kadar 

kullanılabildiğini,görme eğitimi ile gelişime ne kadar açık olduğunu,görme biçimini ve 

bireyin bunu kullanmaya ne denli yatkın olduğunu,görmenin bilişsel ve bedensel becerileri ile 

mevcut ilişkisine dair yapılan ayrıntılı eğitsel bir değerlendirmedir. 
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· Tıbben aynı oranda görme kalıntısına sahip bireylerin birbirlerinden oldukça farklı 

düzeylerde görmeyi kullanabilme performansına sahip olmaları doğaldır.Bedensel,bilişsel ve 

kişiliğe bağlı birçok faktör görme performansını doğrudan etkiler.Eğitsel görme 

değerlendirilmesi, doğru eğitim planı yapılabilmesi için bireyin bütün gelişim alanlarını 

ilişkilendirerek ihtiyaçlar üzerine analitik çıkarımlar yapmayı gerektiren,her biri farklı gelişim 

alanlarında uzmanlaşmış bir değerlendirme ekibi ile uygulanır. 

 

· Eğitsel değerlendirme ve tanılamada,çocukların özelliklerine uygun ölçme araçları, standart 

ve nesnel testler kullanılmaktadır.Buaraçlarla,bireylerinakademik,davranışsal ve fiziksel 

özelliklerini belirlemenin yanı sıra,yasal ve eğitsel kararların alınabilmesinde kullanılan çeşitli 

veriler toplanmaktadır. 

 

· Az gören öğrencilerin görme yetersizliğinden etkilenme düzeyleri her bireyde aynı 

olmamakla birlikte, mevcut görme becerilerini kullanmaları da kendilerine özgüdür.(Corn ve 

Erin, 2010; Çakmak, 2011). Bu yönüyle, söz konusu bireylerin görme becerileri birbirlerinden 

farklılık göstermektedir.Aynı görme keskinliğine sahip bireyler, eğitsel ortamlar ve günlük 

yaşamlarında kullandıkları görme fonksiyonları bakımından farklılaşabilmektedirler. 

 

· Ayrıca bilişsel düzey, algı, psikolojik durum, çevresel ipuçları, renk zıtlık ve aydınlatma gibi 

birçok değişken de, az gören bireylerin farklı görsel işlevlerde bulunmalarına neden 

olabilmektedir. 

 

· Bu nedenle, az gören bireylerin görme becerilerinin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.Yani 

işlevsel görme değerlendirmesi ile az gören bireylerin günlük yaşam içerisindeki çeşitli durum 

ve ortamlarda görme becerilerini nasıl kullandıkları belirlenmelidir. 

 

İŞLEVSEL GÖRME DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN TESTLER  

  Işık algısı testi 

  Bedensel kinestetik testi 

  Özel hazırlanmış ve uyarlanmış renk ve şekil testleri 

  Odaklanma ve izleme testleri 

  Derinlik algılama testleri 

  Yakın ve uzak görme testleri 

  Görme alanı testleri 

 

İŞLEVSEL GÖRME BECERİLERİ 

· Uzak ve yakın görme becerileri olmak üzere ikiye ayrılır . 

 

· Yakın görme becerileri genel anlamda,az gören bireyin yaklaşık 40 cm mesafeden nesneleri 

veya kişileri görebilmesini ifade etmektedir.Uzak görme becerileri ise genel olarak, az gören 

bireyin yaklaşık 3m mesafeden nesneleri veya kişileri görmesini ifade etmektedir.  
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İŞLEVSEL GÖRME BECERİLERİ 

· Odaklanma 

· İzleme/ tarama 

· Göz hareketleri 

· Bağımsız hareket 

· Görme Keskinliği 

· Görme alanı 

· Günlük yaşam ve akademik beceriler olmak üzere farklı becerileri de kapsamaktadır.  

 

GAZİ İŞLEVSEL GÖRME DEĞERLENDİRME ARACI 

YAKIN GÖRME BECERİLERİ UZAK GÖRME BECERİLERİ  

1.Odaklanma  

1.Uzak görme 

2.Odaklanmayı sürdürme  

1.1.Uzak görme mesafesi 

2.1. Tek nesne ile odaklanmayı 

sürdürme 

1.2.Uzak görme alanının değerlendirilmesi 

2.2.İki nesne ile odaklanmayı 

sürdürme 

2.Nesne/ Kişi tanıma 

3. İzleme  

3.Engellerden sakınma 

4.Yakın görme  

4.Karşı yönden gelen insanlardan sakınma 

5.Renk görme alanı  

5.Merdiven inme çıkma 

6.Işık duyarlılığı 

7.Kontrast duyarlılığı 

8.Yazma araçları 

 

YAKIN GÖRME AŞAMALARI 

· Odaklanma; baş sabit tutulduğunda; merkeze ,sağa sola, merkezin altına ve üstüne olmak 

üzere 5 farklı alt başlıkta değerlendirilmiştir.Odaklanmayı sürdürme tek nesne ile iki nesne ile 

odaklanmayı sürdürme olarak ikiye ayrılmıştır. 

· Tek ve iki nesne ile odaklanmayı sürdürmede; soldan sağa doğru, aşağıdan yukarıya doğru, 

sağ üstten sol alta doğru, sağ alttan sol üste doğru olmak üzere toplam 4 farklı alt başlıkta 

değerlendirilmiştir. 

 

· İzleme; baş sabit tutulduğunda soldan sağa 180'lik açıda(karşılıklı) sağ üstten sol alta doğru 

180'lik açıda(karşılıklı),sol alttan sağ üste doğru 180'lik açıda (karşılıklı),yukarıdan aşağıya 

180'lik açıda (karşılıklı) olmak üzere toplam 8 farklı alt başlıkta değerlendirilmiştir. 

 

· Yakın görme alanı; baş sabit tutulduğunda merkez üstü, merkez ve merkez altında 180'lik 

açıda, sağ görme alanı 180'lik açıda ve sol görme alanı 180'lik açıda olmak üzere toplam 3 

farklı alt başlıkta değerlendirilmiştir. 
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· Renk görme; baş sabit tutulduğunda renge verilen tepkilerle değerlendirilmesidir.  

 

· Işık duyarlığı; ışığın yönüne göre üst,sol, sağ ve ışıksız olmak üzere toplam 4 farklı alt 

başlıkta değerlendirilmesidir. 

 

· Yazma araçları; kullanılan kalem ve defter türüne göre 6 farklı alt başlıkta 

değerlendirilmesidir. 

 

· Kontrast duyarlığı; kontrastın yoğunluğuna ve kullanılan görsellerin büyüklüğüne göre 4 

farklı alt başlıkta değerlendirilmesidir 

 

UZAK GÖRME AŞAMALARI 

· Görme mesafesi, yazılı, resim ve gerçek nesne olmak üzere 3 farklı alt başlıkta 

değerlendirilmiştir. 

 

· Uzak görme alanı, baş sabit tutulduğunda merkez üstü,merkez ve merkez altında 180'lik 

açıda, sağ görme alanı 180'lik açıda ve sol görme alanı 180'lik açıda olmak üzere toplam 3 

farklı alt başlıkta değerlendirilmiştir. 

 

· Nesne/kişi araştırma,engellerden sakınma, karşı yönden gelen insanlardan sakınma becerileri 

sınıf dışı ortamlarda uygulanmış ve hepsi birer alt başlıkta değerlendirilmiştir. 

 

· Merdiven inme -çıkma ise 3farklı alt alanlarda değerlendirilmiştir. 

 

· Renk görme becerisi; 8 farklı alt başlık içerisinde az gören öğrencinin 20,40 ve 60 cm 

mesafeden verdiği tepkiler puanlandırılarak değerlendirilmesidir. 

 

İŞLEVSEL GÖRME DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA EĞİTİM PROGRAMI 

VE HEDEFLERİ BELİRLEME 

· Çocuğun bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak akademik, sosyal ve bedensel 

alanlarda hedefler belirlenir ve çalışma planı yapılır. 

 

· Planlanan eğitim süreci, çocuğun tüm gelişim alanlarına hizmet eden bir eğitim 

programıdır.Program, multidisipliner yaklaşımlarla, uzman kişiler tarafından sürdürülen 

sistemli bir uygulamadır. 

· Özellikle 0-2 yaşta aile, eğitime bire bir dahil edilir.Çocuk için planlanan eğitim programı eş 

zamanlı olarak aile ile birlikte yürütülür. 

 

· Çocuktaki gelişmeler ölçü araçları ile takip edilerek, periyodik aralıklarla değerlendirmeler 

yapılır.Gelişmeler kayıt altına alınır.Aynı aralıklarla aile ile paylaşılır.Olumlu gelişmeler 

aileye mutlaka aktarılıp onların motivasyonu sağlanır. 

 

· Erken yaştan itibaren çocuğun göz kaslarını çalıştırmaya yönelik yapılan çalışmalar,çocuğun 

ilgisini çekecek etkinliklerle eğlenceli hale getirilir.Farklı yöntemler kullanılarak süreç zevkli 

ve istekli hale getirilir. 
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· Bedensel olarak hızlı bir büyüme gösteren çocuk bedeni ve algılarıyla koordinasyon 

içerisinde hareket edebilmelidir.Görme sınırlılığı olan çocuklarımızda estetik hareket ve 

koordinasyonun sağlanması için kinestetik spor egzersizlerine yer verilir. 

 

· Çocukların işlevsel görme fonksiyonlarını ön plana çıkararak, günlük yaşam aktivitelerinin 

hepsini görme duyusunu kullanarak yapması sağlanır. 

 

· Ailenin aşırı koruyucu davranışlardan uzaklaşmasını sağlamak, onları işlevsel görme 

becerileri konusunda uyarmak, güven kazandırarak motivasyonlarını arttırmak da 

rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçasıdır. 

 

BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMLERİ 

· Bireysel eğitim: Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin, dil ve konuşma, 

zihinsel,işitsel,görsel,fiziksel,motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bire 

bir eğitimi, ifade eder. 

 

BİREYSEL EĞİTİMİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 

· Grup eğitimi almada zorlanan bireyler için en uygun eğitim ortamıdır. 

· Grup eğitimine uyum için gerekli becerilerin öğretimi önce bireysel eğitim ortamlarında 

verilir. 

· Bireysel eğitim bireyin öğrenme hızını arttırır ve kolaylaştırır. 

· Eğitim ortamında sadece öğrenci ve öğretmen vardır. 

· BEP uygulanır. 

· Engelli bireylerin eğitiminde kullanılan ,öğrenmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran eğitim 

uygulamasıdır. 

· Bireyin gelişim alanlarında akranlarına göre geri olması durumunda bu farkın kapatılması 

için yapılan destek özel eğitim uygulamasıdır. 

· Okullarda destek eğitim odasından bireysel ya da grup eğitimi alabilir. 

 

GRUP EĞİTİMİ NEDİR? 

· Grup: Yaş, eğitim ve yetersizlik grubuna göre oluşturulan sınıfı ifade eder.  

 

GRUP EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

· Bireye öğrendiklerini kullanma ve pekiştirme şansını verir. 

· Sosyal kuralları öğrenmeyi sağlar. 

· Bireyin grup içinde yaşadığı olumlu yaşantılar özgüvenini arttırır. 

· Birey kendisiyle aynı engele sahip olan bireylerle bir arada olur. 

· Bireye yaşıtlarıyla bir araya gelme fırsatı bulur. 
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5.ÜNİTE  1. VİDEO YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR 

ÖZEL EĞİTİME TARİHSEL BİR BAKIŞ 

İlk çağlarda engelli bireyler istismar ve ihmal edilerek toplum dışına itilmişlerdir.  

Bu dönemde engelli bireylerin ruhuna cin yada şeytan girdiği düşünülmüş ve korkulup uzak 

durulmuştur. Hristiyanlık dininin ortaya çıkışıyla engelli bireyler koruma altına alınmış ancak 

bu bireylere acıma ile yaklaşılmış eğitim alabilecekleri düşünülememiştir. 

Özellikle 1700 lü yılların sonlarında insan haklarındaki gelişmeler ve bilimsel çalışmaların 

başlaması ile engelli bireylerin eğitimine başlanmıştır. 

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından 

beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey ise ‘özel eğitim gerektiren birey’ olarak 

tanımlanmaktadır. 

Toplumdaki her birey farklı gelişim özelliklerine ve bireysel yeterliliklere sahiptir. Bu 

nedenle çağdaş ve demokratik eğitim anlayışı; bireysel farklılıklara duyarlı olunmasını ve 

bireylerin ihtiyaç duydukları alanlara göre eğitim almasını gerektirmektedir. 

Günümüzde özel eğitim gerektiren veya gerektirmeyen tüm insanların bedensel zihinsel ve 

sosyal becerilerini geliştirecek şekilde eğitilmeleri ülkemizin uluslararası platformda hakettiği 

yeri alabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. 

Ülkemizde kısa dönemde özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimi ve toplumda 

bütünleştirilmeleri konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

Anayasamızın 42. Maddesinde ‘devlet ……. Sebebiyle özel eğitime ihtiyacı ……yararlı 

kılacak tedbirleri alır.’ (aynısını okumadı ve kesinlikle çok uğraştım göremedim netten de 

baktım aynısı yazmıyor kusura bakmayın arkadaşlar) 

Özel eğitim kurumları Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel 

eğitim gerektiren bireylerin; toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkalarıyla iyi ilişkiler 

kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen,üretici ve mutlu bir vatandaş 

olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam 
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becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç 

kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş 

ve meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını amaçlar. 

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI 

Özürlüler yasasının 15. Maddesi gereğince; 

‘Hiçbir gerekçe ile özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara gençlere ve 

yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve 

özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır. 

Engellilerin, her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, 

elektronik kitap, alt yazılı film ve benzeri materyal temini için gerekli işlemler, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığınca müştereken yürütülür. 

ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLMİŞ PERSONEL 

Özel Eğitim Öğretmeni: alanında lisans düzeyinde eğitim almış üniversitelerin görme, işitme, 

zihinsel engelliler ve üstün zekalılar öğretmenliği ana bilim dalından mezun kişilere denir. 

Usta Öğretici: ustalık yeterliliğini kazanmış; öğrencilerin\kursiyerlerin kurum, okul ve 

işyerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta 

öğreticilik belgesine sahip kişidir. 

GELİŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI 

2006 Özel eğitim yönetmeliği 68. Maddesine göre; 

‘Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumlarda bakanlıkça hazırlanan 

genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul, kurum ve sınıflarında içerikleri 

öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları da uygulanır.’  

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

YÖNTEMLER 

Özel gereksinimli bireylere müfredattaki disiplin alanlarında yer alan konuları tek bir 

yöntemle öğretmek mümkün değildir. Eğitimci özel gereksinimli bireyin öğrenen 

özelliklerine ve performansına göre uygun gördüğü özel eğitim yöntemlerini uygular.  

ÖZÜR VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN ORTAMLARDA SÜRDÜRÜLEN EĞİTİM  

Özel gereksinimli bireylerin özür gruplarına ve yapılan yönlendirme çalışmalarına göre çeşitli 

eğitim ortam ve kurumlarına yerleştirilmesini ifade eder. 

Bu ortam ve kurumlar; 
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1-Tam zamanlı kaynaştırma 

2-Kaynak oda destekli kaynaştırma 

3-Yarım zamanlı kaynaştırma 

4-Özel sınıf 

5-Gündüzlü özel eğitim okulu  

6-Yatılı özel eğitim okulu 

 

 ‘Özel Eğitim’ tanımının daha anlaşılır olması için; 

 Zedelenme  

 Yetersizlik 

 Engel  

 Kavramlarının tanımlarının yapılması gerekmektedir. 
 

ZEDELENME: Bireyin doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası oluşan çeşitli 

etmenlerle, organlarının işlevlerini yerine getirmede ve görevlerini yapmada etkili olan 

zorlanım durumu olarak tanımlanmaktadır. 

YETERSİZLİK:Zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da duyu organlarının zedelenmeye bağlı 

olarak tüm ya da kısmen işlevlerinde gözlenen kayıpların ortaya çıkardığı durumu ifade eder. 

ENGEL:Yetersizliği ya da özrü olan bireyin çevreyle etkileşiminde karşılaştığı problemi 

tanımlamaktadır.Engel kişinin çevreye uyum sağlayamamasını kapsar.Kişinin yetersizliği 

nedeniyle çevreye uyum sağlayamamasından kaynaklanmaktadır diye kabul edilir. 

ZEDELENME-YETERSİZLİK-ENGEL İLİŞKİSİ 

ZEDELENME (Beyinde zedelenme) 

 

YETERSİZLİK (Algılayamama çözümleyememe öğrenememe) 

 

ÇEVREYLE ETKİLEŞİM (okuma yazmaya ilişkin etkileşime girme) 

 

ÇEVRENİN BEKLENTİLERİ ( yazılı materyalleri anlamlandırması–iletişim kurması) 

 

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMA ( çevrenin sunduğu yazılı materyalleri çözümleyememe – iletişim 

kuramama ) 

 

ENGEL  

Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınıflandırılması; 
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 Görme yetersizliği 

 İşitme yetersizliği 

 Zihinsel yetersizlik 

 Ortopedik yetersizlik 

 Dil ve konuşma güçlüğü 

 Özel öğrenme güçlüğü 

 Birden fazla yetersizliği olanlar 

 Duygusal uyum güçlüğü 

 Süreğen hastalık, 

 Otizm spektrum bozukluğu  

 Sosyal uyum güçlüğü 

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

 Üstün veya özel yetenek 

SINIFLANDIRMA - ETİKETLEME 

Etiketlemenin yararları ; 

 Öğrenme ve davranışsal farklılıkları anlamlı kılarak , toplumun sorumluluk 

üstlenmesini sağlar. 

 Sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşları örgütlenmesine öncülük eder  

 Araştırma fonları ve maddi kaynakların , bazı destek programların yetersizlik 

gruplarına tahsis edilmesini sağlar 

 Politikaların oluşturulmasını sağlayabilir. 

Etiketlemenin sakıncaları ; 

 Etiketleme , bireyin neleri yaptığı ya da yapmayı öğrenebilecekleri üzerinde değil, 

yapamadıklarına odaklanmaktadır. Bu durum önyargıların oluşmasına neden olur. 

 Etiketleme çocuğun arkadaşları ve akranları tarafından damgalanmasına ve 

reddedilmesine yol açmaktadır. 

 Etiketleme , çocuğun özgüven geliştirmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Etiketleme çocuğa ilişkin düşük beklenti geliştirilmesine yol açmaktadır 

 Etiketleme çocuğun gösterdiği davranışların , yetersizlikten kaynaklanıyor gibi yanlış 

biçimde yorumlanmasına yol açar. ( emre duygusal sorunları olduğu için böyle 

davranmaktadır ) 

 Etiketleme , öğretime mazeret oluşturur. ( can henüz okumayı öğrenemedi , çünkü 

zihinsel engelli ) 

 Etiketleme özel eğitim amaçlı olsa da sürekliliği olan bir nitelemedir. Etiketi ortadan 

kaldırmak çok güçtür.  

 Etiketleme çocuğu kaynaştırılmış sınıf ortamından uzak tutar. 
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YETERSİZLİĞE NEDEN OLAN ETMENLER 

Doğum öncesi nedenler , doğum anı ve doğum sonrası karşılaşılan sorunlar olarak 

ayrılmaktadır. 

DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER 

 Genetik kökenli nedenler ( örn. Fenilkötünüri ) fenülkötünürifenilenalin maddesinin 

karaciğerde birikmesi sonucundan beyinde hasar oluşturur ve zihinsel yetersizliğe yol 

açar. 

 Downsendromu ( ileri yaşlarda bebek sahibi olanlarda daha sık rastlandığına ilişkin 

bulgular vardır )  

DOĞUM ANINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 Uzun süren doğum süreci sonucu bebeğin oksijensiz kalması  

 Doğum esnasındaki yanlış uygulamalar  

 Erken  ya da geç doğum gibi nedenler  

 

DOĞUM SONRASI KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 Bebekte yüksek ateş ve havale görülmesi , menenjit düşme çarpma sonucu kafa 

travmaları , kazalar , sarılık , zehirlenmeler vb. 

VİDEO 2; Kaynaştırma: Özel eğitim gerektiren bireylerin yetersizliği olmayan akranları ile 

birlikte eğitim ve öğretimlerin  resmi ve özel   okul öncesi ilköğretim ortaöğretim ve yaygın 

eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel 

eğitim hizmetidir tanımdan da Anlaşılacağı üzere kaynaştırma engelli öğrencinin Sadece 

genel eğitim ortamına yerleştirmesini içeren bir süreç değil. beraberinde destek eğitim 

hizmetleri uygun planlamaları ve çeşitli düzenlemeleri gerektiren Teknik bir uygulamadır. 

TARİHÇESİ 

 tarihe bakıldığında engellilerin normal gelişim gösteren  akranlarından ayrı olarak özel eğitim 

okullarında ve özel eğitim sınıflarında eğitildiği görülmektedir II Dünya Savaşı sırasında 

1950'li yıllarda çok nadir dile getirilmeye başlanan Engelli bireylerin engelli olmayan 

yaşıtlarıyla aynı eğitim ortamının paylaşılması Fikri 60'lı yıllarda giderek daha fazla taraf 

bulmaya başlamıştır hareketin öncülüğünü ise Engelli bireylerin ebeveynleri başlatmıştır Bu 

dönemlerde Dünyada kaynaştırmaya başlayan ilk engel grubu görme engellileri olmuştur  

DAYANAĞI.  573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname 12. maddesi 

 Özel Eğitim yönetmeliği 

 Anayasa'nın 42. Maddesi 

 

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama 
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 KARARLAR 

 1 Performans belirleme 

 2 tibbii tanımlama  

 3 test sonucu  

 4 Veli görüşme 

 5 okul bilgi 

 6 özel eğitim kurum formları 

 7 test sonucu 

 
EĞİTİM 

 A zihinsel yetersizlik 

 B işitme görme bedensel yetersizlik 

 C Üstün yetenekliler  

 D  özel öğrenme güçlüğü 

 E dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

 F otizm Gibi alanlardaki öğrenciler eğitim alabiliyor. 

Kaynaştırma eğitiminin ilkeleri 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile aynı kurumda eğitim görme hakkı 

vardır Kaynaştırma özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler 

yetersizliğe göre değil eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. 

 Karar verme süreci aile okul eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir. 

 Kaynaştırmaya erken başlamak esastır. 

 Kaynaştırma da bireysel farklılıklar esastır. 

 Duyu kalıntısından yararlanmak esastır. 

Kaynaştırma                                ////                                      bütünleştirme  
-kaynaştırma sınıfları                                                                  -  Her okul kaynaştırma okuludur 
-Konuk öğrenci                                                                              - sınıf öğrencisi  
-Öğretimin ortalama performansına göre olması                     -öğretimin farklı performans                                                                
-performans düzeyine göre  
 

Kaynaştırmanın Amacı: Engelli çocuklarla normal yaşıtlarını eğitsel ve sosyal yönden bütün 

değiştirebilmek birbirinden etkileşim yoluyla edinebilecekleri olumlu davranış geliştirme lerle 

yardımcı olmaktır.  Kısacası kaynaştırmanın amacı en az kısıtlayıcı ortamda çocuğun 

faydalanmasını sağlamaktır. 

 Kaynaştırmanın önemli noktaları.Öğrencinin yetersizliği olmayan akranlarını yetersizliği 

olan ve olmayan öğrencilerin ailelerini kaynaştırmaya hazırlama öğrenci için en uygun eğitimi 

en az kısıtlayıcı ortamda sağlama öğrencinin bireysel gereksinimlerine göre değerlendirme 

öğrencinin normal sınıftaki  eğitiminde karşılaşabileceği problemlere ilişkin olarak sınıf 

öğretmenine ve okul personeline yardımcı olma 

En fazla kısıtlayıcı ortamdan en az kısıtlayıcı ortama doğru sıralama 
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 hastane 

 evde bakım 

 yatılı Özel Eğitim Okulu 

 Gündüzlü Özel Eğitim Okulu  

 özel eğitim sınıfı 

 yarı zamanlı kaynaştırma 

 7 Tam zamanlı kaynaştırma ortamı Yani normal sınıf 
  

VİDEO 3;BÜTÜNLEŞTİRMENİN YARARLARI 

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar açısından Kendine güvenir cesareti artar sorumluluk alma 

bilinci gel değişir sosyal uyum ve akademik başarısı artar ve uyum becerisi gelişir.  kin 

İşbirliği ve İletişim becerisi gelişir.  

Ailelere yararları 

çocuk üzerindeki beklentileri çocukların kapasiteleri ile uygunluk göstermeye başlar okula 

bakış açıları değişir çocukların ilgi ihtiyaçları konusunda daha daha sağlıklı bil bilgi edinirler 

aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda 

yeni yollar öğrenilir. 

Öğretmenlere Yararları;şartsız kabul sabır hoşgörü bireysel iliklere saygı davranışları 

gelişir ve BEP hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar. Eğitimde ekonomiklik ve fırsat 

eşitliği sağlanır Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde Öğretim becerileri 

gelişecek ve deneyimleri artacaktır.  

Kaynaştırma eğitiminde görev alan personelde bulunması gereken özellikler  

  yeniliklere ve değişimlere açık olmalı 

  insanları önyargısız kabul edici olmalı 

   tarafsKaız ve objektif olmalı  

   tutarlı kararlı dengeli kişilik yapısına sahip olmalı 

    özel eğitim alanınj öğrenmeye ve öğretmeye hazır ve istekli olmalı 

   Insan sevgisi ve insana  değer verici olmalı 

   empatik bir anlayışa sahip olmalı 

  görev aldığı kurumun amaç ve ilkelerine bağdaşım içinde olmalı 

   işbirliğini seven bir kişilik yapısına sahip olmalı 

  sabırlı sakin sevgi dolu olmalı 
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Kaynaştırma Uygulamaları 

 A Tam zamanlı kaynaştırma 

 B yarı zamanlı kaynaştırma 

 C tersine kaynaştırma 

 

A Tam zamanlı kaynaştırma 

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıfa yapılıp tam gün boyunca normal 

sınıfta eğitim görmesidir 

B yarı zamanlı kaynaştırma 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı 

olabileceği derslerde Kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır 

C tersine kaynaştırma 

yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde 

çevresindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okulunda açılacak sınıflara kayıt  

yaptırabilirler. 

Özel eğitim destek hizmetleri nelerdir 

 A destek eğitim odası 

 B sınıf içi yardım 

 C Özel Eğitim Danışmanlığı 

A Destek eğitim odası  

Okul ve kurumlarda yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam 

eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç gereçler 

ile eğitim materyalleri Sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi  amacıyla destek eğitim odası 

açılır. Destek eğitim odasında eğitim özel Eğitim Öğretmeni tarafından verilmelidir destek 

eğitim odasında ve öğrenciye verilen destek eğitimi normal sınıfında verilen ile paralel 

olmalıdır destek eğitim odasında verilen eğitim öğrencinin sınıftaki eksiğini kapatmaya 

yönelik olmalıdır destek eğitim odasında öğrencilerle grup olarak çalışmak gerekiyorsa 

gruptaki öğrenci sayısı en fazla 5 öğrenci ile sınırlı olmalıdır. 

Destek eğitim odasının olumsuz yönleri 

öğrencinin belli bir süre içinde olsa normal sınıfından ayrılması destek eğitim odasında 

verilen eğitim ile normal sınıfta verilen eğitim arasında paralelliği ortadan kalkması 

öğretmenin destek eğitim odasını sorun olan öğrenciyi sınıftan uzaklaştırma yeri olarak 

görmesi. 
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B sınıf içi yardım 

Sınıf öğretmni ile destek hizmet uzmanı aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak Birlikte eğitim 

sürdürmektedir 

C Özel Eğitim Danışmanlığı 

özel eğitim danışmanlığı üç temel öğeden oluşmaktadır bu eller aşağıda yer almaktadır  

 1 Danışan 

 2 Danışman 

 3 hakkında danışılan 

  Eğitim Danışmanı danışmanlık konusunda bilgi beceri  sahibi ya da özel eğitim uzmanı veya 

da rehber öğretmen olabilir. 

Özel eğitim danışmanlığında Amaç Danışan aracılığıyla hakkında danışılan bireyin sorununa 

yönelik yardım sunulmasıdır 

Özel eğitim danışmanlığının dayandığı temel varsayımlar 

normal sınıf öğretmenliği kendisine Destek sağlandığında Özel gereksinimli öğrenciler de 

etkili bir eğitim sunabilir danışmanlık daha fazla öğrenciye hizmet götürmesini sağlar 

danışmanlık Öğrencilerin gereksiz yere psikometrik değerlendirmelerden geçirilme ve 

etkilenme olasılığını azaltır danışmanlık farklı deneyimlere sahip kişiler arasındaki iletişimi 

arttırır.  

Müdür 

kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri planlar uygulamasını sağlar 

Özel Eğitim Hizmetleri kurulu ile işbirliği yatar.  

 

 

Öğretmen 

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf tarafında sosyal kabulü için önlemler alır bireysel 

ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar programını bireyselleştirerek 

uygular aileler ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışır. 

 

VİDEO 4; DEĞERLENDİRME 

Kaynaştırma Uygulamasındaki Öğrenciler 
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 devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir 

değerlendirilir 

 Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate  alınarak sınavlardaki gerekli önlemler alınır Ve 

düzenlemeler yapılır  

 Değerlendirmede öncelik ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin 

gerçekleştirilmesi esas alınır  

Görme yetersizliği olan öğrencilere  

Yazılı yoklamalar da yeteri kadar zaman verilir  

brialle ( kabartma yazı) Olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye 

okutması ile değerlendirilir yazılı yoklamalar da daktilo bilgisayar gibi cihazlardan 

yararlanılabilir bu öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulur 

Işitme yetersizliği olan öğrencilere 

Istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarında bazı konulardan veya tamamen damar 

tutulur öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar Projeler ödevlerle değerlendirilir 

Ortopedik yetersizliği olan öğrenciler 

Yazmada güçlük çektiği   belirlenenler sözlü olarak değerlendirilebilir sinir sisteminin 

zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise çoktan seçmeli testler ile 

değerlendirilebilir  

Dil ve konuşma bul güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesinde  

Yazılı sınavlar ödevler ve projeler verilebilir. 

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

Güçlükte etkilenme durumlarına göre yazılı sınav ve sözlü değerlendirmelerin herhangi 

birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar  

 

 

Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği olan öğrencilerin  

Bu özellikleri göz önüne alınarak kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar ödevler projeler ile 

değerlendirilir . 

Otizm ve duygusal uyum güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi 

Öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır değerlendirme. 
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Özel Eğitim Hizmetleri kurulu bu öğrenciler için 

Tedavi Danışmanlık rehabilite  psikolojik danışmanlık bakım  gözetim  koruma altına alma 

moral görevlerini yaparlar.maddi destek konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapar rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşü dikkate alınır esnek ve 

hoşgörülü davranılır. 

Öğrencileri hazırlama 

 Özürlü çocuklar hakkında bilgilendirme 

 Kendilerini söze eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma  çalışmaları yapma  

 Olumlu tutum  anlayış ve davranış geliştirme çalışmaları yapılmalı 

Aileyi ve yakın çevreyi hazırlama 

 Ailelerle düzenli toplantılar yapılmalı 

 Aileleri bilgilendirici konuşmalar Seminerler düzenlemek 

 Her aşamada aileyi değişe katmak 

 Çocuktaki gelişmeleri aile ile Paylaşmak  

Eğitim ortamını hazırlama 

 Vatan çocukların kolay hareket edebileceği şekilde olmalıdır. 

 Sınıf mevcutları sınırlı tutulmalıdır 

 Öğrenci sınıf ortamına en uygun bir yere oturtulmalıdır 

 Sınıfta çocuğun engelini uygun gerekli araç-gereç bulundurulmalıdır. 

Öğretim programı hazırlama 

 BEP Hazırlanmalıdır 

 Hangi ders ve etkinlikleri normal çocuklarla birlikte yapacağı hangi derslerde destek 

eğitimi verileceği belirlenir  

Kaynaştırma eğitiminde dikkat edilecek hususlar  

 Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir  

 normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır 

 eğitim okulda olduğu Kader okul dışı ortamında da devam ettirilmeye çalışılmalıdır 

 Çocuklara başarabilecek leri görevler verilmeli başarılar ödüllendirilmeli dir Çocuğun 

görevini kişiliğini ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır  
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 çocuğun Normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullan 

kullanmalarını sağlamak en önemli Hedef olmalıdır.  

 Yapılan etkinlikler bireyin büyük kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalıdır ders 

konularının analizleri yapılmalı konular parça parçalara ayrılmalıdır sosyal kültürel iş 

ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir her aşamada çocuklar bir 

dinlenmelidirler 

 yetersizlik ne olursa olsun bileyim olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır 

çalışmalarda aile ve yakın çevresinin çevresinin desteği alınmalıdır öğrencinin 

öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir etkinlikler sonucunda çocuğa geri 

bildirimler verilmeli geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir çalışmalar sürekli 

gözlemlenen kayıt edilmeli ve ve aileye gerekli açıklamalar yapılmalıdır. 

5. VİDEO; 

- Her kaynaştırma öğrencisi için BEP hazırlanmalıdır. 

- En iyi öğretim somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa giden 

öğretim yoludur. 

- Öğretmenlerin öğrencilere sunacakları bilgi alanları bu eğitim ilkelerine göre 

düzenlemeleri yararlı olacaktır. 

- Öğretmen verimini arttırmak için sözel yöntemlerin yanında gözlem, deney 

modellendirme, problem çözme, soru evap, tartışma, grup çalışması gibi yaklaşımların 

kullanılması uygun olacaktır. 

- En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak yaşayarak öğrenme durumuyla ortaya 

çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalı. Yaşantı dramatizasyon, 

gösteri yöntemlerinin kullanımı önemlidir. 

- Öğretim etkinliklerinde görsel işitsel materyaller kullanılması uygundur. 

- Öğretmen ders anlatırken öğrenciler ile sürekli göz temasında bulunması gerekir. Göz 

iletişimi hem hem sınıfın denetiminde hem derse karşı uyanık ve dikkati tutmada etkili 

bir yöntemdir. 

- Öğrencilerin ilgi ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve benzeri özellikleri dikkate alınarak 

en uygun pekiştireci hedef seçilmeli ve bunlar başarıyı ödüllendirici olarak 

kullanılmalı. 

- Olumsuz davranışlardan çok olumsuz davranışların pekiştirilmesi önemlidir. 

 

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  

- Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan sınıfların öğrenci sayılarının 30 dan 

çok olması. 

- Engelli öğrencilerin sınıf ortamında kullanılacak araç gereçlerin yetersiz olması. 

- Okullarda oluşturulması gererken B.E.P. bilgilerinin oluşturulmaması. 

- Okullarda oluşturulan BEP biriminin yükünün daha çok rehber öğretmen üzerine 

olması, görev dağılımının eşit şekilde yapılmaması. 

- Rehber öğretmenin “aile eğitimi” ve aile dayanışmasının yetersiz olması. 
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- Okul yönetimi kaynaştırma eğitimi hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve BEP 

kurulunun yeterli desteklenmemesi. 

- Kaynak oda oluşturulacak yerin olmaması. 

- Okula oluşturulmuş rehberlik ve psikolojik danışma komisyonunun özel eğitim 

hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmesi. 

- Okul yönetimi- öğretmen- veli kaynaştırma eğitim uygulamalarına yönelik yasal 

hakları bilmemeleri 

- Sınıf öğretmenin kaynaştırma eğitiminde yararlanan öğrencinin engeline ilişkin bilgi 

sahibi olmaması  

- Sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitimi uygulamalarından öğrenciye uygulanabilecek 

öğretim yöntem tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olmaması. 

- BEP merkezlerince oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunun “izleme” 

çalışmalarını aralıklı olarak yapmaması. 

- RAM oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunun eğitsel tanılamada 

kullandıkları ölçme araçlarının bir kısmının güncelliğini yitirmesi bir kısmınında 

yenilemeden geçirilmesi. 

- RAM oluşturulurken özel eğitim değerlendirme kurulunun eğitsel tanılamada “ ölçüt 

bağımlı testlerin” azlığı. 

- Kaynak oda eğitim uygulamasına alınan öğrencinin bulunduğu sınıftaki diğer 

öğrencilerin velilerinin öğrenciyi önemsememesi. 

- Sınıfta bulunan öğrencilerin velilerine yönelk aile eğitimi verilmemesi. 

- MEB’in özel ve resmi okullarda engelli öğrencilerinin belirlenememesi 

 

                                                                             Bireysel farklılııklar 

                                   Ekip çalışması                                                                fırsat eşitliği  

 

 

 

  

 

 Bütün bireyler öğrenir 

 programlıdır 

 okul merkezlidir.  

 

Kaynaştırma 
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 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

- Öğrencinin seviyesine uygun BEP hazırlanmalı, 

- Olumlu ve motive edici olun. 

- Yapamadıklarına değil yapabildiklerine bakın. 

- Doğru davranışı anında ödüllendirin 

- Gerekirse bireysel olarak yapın. 

- Aile uzman işbirliği önemlidir. 

- Yazısını geliştirici çalışmalar yapın 

- Öğrencinin tuttuğu ders notlarını kendi notlarınızdan yada arkadaşlarının 

defterlerinden kontrol etmesine izin verin. 

- Başarabileceği görev ve sorumluluk verin 

- Zaman ve yön kavramı sorunu yaşayan öğrenciler için küçük ipuçlari kullanın 

- Bağımsız çalışma süresini arttirmaya yönelik hedefler belirleyin 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NEDİR?  

 BEP  her bir sözcüğün anlamını inceleyecek olursak; 

 Bireyselleştirilmiş: grup veya bir sınıf çocuktan çok tek bir çocuğun eğitim 

gereksinimini dikkate alma. 

 Eğitim: özellikle özel eğitim ve onunla ilgili hizmetleri içerir. 

 Program: çocuğa sağlanacak eğitim alanlarını ortamlarını ifade der. 

 Plan: bir programı geliştirmek için gerekli olan aşamalar. 

 Bireyselleştirilmiş eğitim programındaki her bir sözcüğün anlamını inceleyecek 

olursak bireyselleştirilmiş bir grup veya bir sınıf çocuktan çok tekbir çocuğun eğitim 

gereksinimlerini dikkate alma  

 Eğitim Özellikle özel eğitim ve onunla ilgili hizmetleri içerir 

 program çocuğa sağlayacak olan eğitim alanlarını ortalamalarını ifade eder 

 plan bir programı geliştirmek için gerekli çalışmaları içerir  

 Olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş yetersizliği olan bireylerin öğretmenlerin 

ana-babaların ya da koruyucu ailelerin özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

oluşturulmuş özel eğitim programıdır 

 Özel eğitim gerektiren öğrencinin normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerden 

farklı olarak bir Öğretim yeni sürecinde öğrenme beklentilerinin ihtiyaçlarını 

bilgilerini ve performansının bir özetidir. 

 Özel Eğitim yönetmeliği ne göre web özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve 

ailesi tarafından onaylanan ve bireyselleştirilmiş eğitim programı bireyin ailenin 

öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda ve hedeflenen amaçlara verilecek destek 

eğitim destek eğitim hizmetlerinin içeren özel eğitim programıdır.  
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ÖĞRETİM ÖNCESİ DÜZENLEMELER 

- Öğretilecek içeriğin seçimi 

- Öğretilecek içeriğin analiz edilmesi 

- Amaçların belirlenmesi 

- Yöntem belirlenmesi 

- Yöntem seçimi 

- Materyallerin öğrencinin ihtiycına göte belirlenmesi 

- Ortamların düzenlenmesi 

- Öğrencilerin uygulamalarını kontrol edebilecek sistemlerin kurulması 

- Kuralların belirlenmesi ve sınıf rutininin oluşturulması 

- Öğretim süresinin belirlenmesi 

ÖĞRETİM SIRASINDA YAPILACAK DÜZENLEMELER 

- Kısa dönemli amacın açıklanması 

- Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama 

- Gözden geçirme ve önceki bilgileri hatırlatma ve sunulacak içerikle ilgili ilişki kurma 

- Örgütleyiciler kullanarak sunuma başlama 

- Basamak basamak sunum 

- Açık ve akıcı anlatım 

- Konuların sunumu sırasında örneklerin çoğaltılması materyal zenginliğine yer 

verilmesi 

- Özetlemeler yapma ve sunulan içeriği hatırlatma 

- Kontroller 

- Uygulamalar 

- Yanlışların düzeltilmesi dönüş ve pekiştirme 

ÖĞRETİM SONU YAPILACAK DÜZENLEMELER 

- Öğretim sonu değerlendirme 

- İzleme ve genelleme değerlendirmesi 

 

KAYNAŞTIRMA ALAN BİREYLERİN ÖĞRETMENLERİNİ ÖNERİLER  

- Öğrencinin seviyesine uygun bep hazırlanmalıdır 

- olumlu ve motive edici olunmalıdır yapamadıklarına değil yapabildikleri ne 

bakılmalıdır başarıyı anında ödüllendirin 

- Aile ile birlikte çalışma ödev hazırlama alışkanlık haline getirin 

- aile ve uzman işbirliğini yapın ve planlamalar yapın 

- Çocuğun yeterli olduğu alanlarda fırsat tanıyın 

- çocuklara sorumluluk verin 

- bağımsız çalışmasını hedefleyin  
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7.video; BEBEKLİK DÖNEMİ  

OSB özellikler gösteren bebeklerin iki tip davranış biçimi gösterdiği gözlenmiştir.  

Bunlardan birincisi; sürekli ağlayan huysuz olarak adlandırılan bebeklerdir. 

İkincisi; sakin uslu bütün gününü yatakta geçiren bebeklerdir. 

Acıktıklarında bile ağlamamaları nedeniyle bakımlarının kolay olmasına rağmen anneden 

hiçbir ilgi beklememeleri çevrelerine karşı ilgi ilgisizlikleri anne babaları endişelendiren 

özellikler arasındadır. 

1.Fiziksel Özellikler  

Bu dönemde OSB çocuklarının fiziksel gelişimleri yaşıtlarından farklı değildir. 

Yaygın uyku ve beslenme problemlerine rağmen hemen hepsi sağlıklı bebeklerdir. Fiziksel 

olarak bir çok beceriyi olağan yaşlarında kazanmaya hazırdırlar; ancak bazı OSB bebeklerinin 

çevrelerine karşı ilgisizlikleri nedeniyle daha geç yaşlarda oturdukları ve yürüdükleri 

gözlenmektedir. 

2.Sosyal Duyusal Özellikleri  

Normal bir bebek yaşamın ilk 3 ayında annesine bakar annesi onunla konuşurken gülümser 

agular. 

Daha ileri aylarda her fırsatta kucağa alınmak için kollarını kaldırır. Tanıdığı kişileri görünce 

heyecanlıdır. İnsanlarla ilişki kurmaktan hoşlanır. Yalnız bırakılınca ağlar sinirlenir.  

Oysa OSB bebeklerde bunların tam aksine kucağa alınmayınca karşı isteksizlik gösterme 

kucağa alınınca huzursuzluk gösterme veya beden duruşu göstermeme en belirgin 

özelliklerdir. 

OSB bebeklerde genellikle çevreleri ile ilişki kurmaz. İnsanların konuşmalarına tepki 

vermezler. İnsanlar ile göz kontağı kurmaz çok uzun süre boş bakışlarla bakarlar. 

3. Zihinsel Özellikler  

Otistik bebek etrafındaki insanlarla olduğu gibi cisimlere karşıda ilgisizdir; uzanıp almak yada 

yakalamak istemez. 

Çevredeki seslere cisimlere hayvanlara ilgi göstermezler. 
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Hatta bu çocuklarda ilgisizlik ve meraksızlık karşısında anne babalarda zaman zaman 

çocuklarında zihinsel problem olduğunu düşünürler. 

4. Konuşma Özellikleri  

Normal bebekler genellikle 1 yaş civarında ilk kelimelerini söylerler. Yaşamın birinci yılında 

sesler çıkarır çıkardıkları sesleri farklılaştırır bu şekilde duygularını isteklerini ifade ederler.  

Normal bebeklerde görülen badıldamaların OSB çocuklarında görülmediği belirlenmiştir. 

Ayrıca diğer kişilerin kendileriyle konuşmasına ya da seslenmesine karşı tepkisiz kaldıkları 

gözlenmiştir. 

Bazı OSB çocukları 0-2 yaş döneminde tamamen sessiz kalabilirler bazıları ise yaşıtları gibi 

birkaç kelime öğrenebilir. 

Otistik çocuklarda beslenme problemleri yaygın olarak gözlenmektedir. Bunlardan çocuğun 

ilk aylarda emmesi zayıftır. Altıncı aydan sonra beslenme problemleri artabiliyor. Birçok 

bebek süt dışında tüm yiyecekleri katı gıdaları reddeder, bazıları ise her şeyi yiyebilir. 

                                   2-5 YAŞ DÖNEMİ 

Bebeklik döneminde anlatılan birçok özellikler 2-5 yaş döneminde devam etmektedir. Ancak 

bu özellikler çocukların gelişimlerine bağlı olarak çeşitlenmiş farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

2-5 yaş dönemi OSB özelliklerinin en belirginleştiği dönemdir. 

1 Fiziksel Özellikler; 

 Fiziksel gelişimleri oldukça normal güzel ve çekici çocuklardır. Motor becerileri 

genellikle iyidir. Kağıt kesme boncukları kutuya tek tek koyma veya ipe dizme gibi 

küçük kas becerilerinin oldukça zayıf olduğu gözlenir. Ancak birçok OSB çocuk 

mekanik takmalı-sökmeli oyuncakları kolaylıkla takıp sökebilir. 

 

2 Sosyal- Duygusal Özellikleri  

 Bebeklik döneminde gözlenen çevreye ilgisizlik daha belirgin hale gelmiştir. 

 Çevresindeki kişilerin ve anne babanın yüzüne bakmama hemen her çocuğun 

özelliğidir.  

 İnsanların gözlerine bakmamaları veya anlık göz kaçırmaları dikkat çeker. 

 Tamamen kendilerine ait bir dünyada yaşıyor gibi görünen bu çocuklar çevrelerine 

olup bitenlere karşı çok kayıtsızdırlar. 

 Çağıldadıklarında tepki vermez konuşurken dinlemez gibi görünürler.  

 Bebekliklerindeki  gibi fiziksel temastan kaçınırlar. 
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3 Zihinsel Özellikleri  

 Otizmin ilk tanımlandığı yıllarda otistik özellikteki çocukların çok zeki olduklarına 

ancak bu zekanın problem davranışlarla maskelendiğine inanılıyordu. 

 OSB çocukların zihinsel gelişimleri üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar en az iki grup 

otistik çocuk olduğu düşündürmektedir. 

 Birinci grubu normal ya da zihinsel olanlar , diğer grubu zihinsel yönden yetersiz 

olanlar oluşturmaktadır. 

 OSB çocukların %40 ı 40-55, %30 u 50-70  ve %30 u 70 daha fazla IQ skoruna 

sahiptir. OSB çocukların yaklaşık1/5  nin zekası normaldir. 

4 Duyusal Uyarılara Tepkileri 

 a.İşitsel Uyarılara{seslere} Tepkiler: Bu dönemde seslere karşı çok değişik tepkiler 

görülmektedir. 

 Çocukların seslere hiçbir tepki vermemesi bir çok anne babayı işitme problemi 

endişesi ile doktorlara gitmeyi yönlendirmektedir. 

 Yapılan testlerde çocukların işitmelerinde organik olarak bir sesin olmadığı 

göstermektedir. Bazı seslere hiç tepki vermezler bazı seslerde aşırı rahatsız edebilir.  

 b.Görsel Uyarılara Tepkiler: Bu dönemde görsel uyarıcılara karşı normal dışı tepkiler 

yaygın olarak görülebilir. İnsan yüzlerine ve çevrelerindeki birçok nesneye 

bakmamalarına karşın hareket eden dönen ya da parlak olan bazı cisimlere çok uzun 

süre bakabilirler. 

 c.Acı Sıcak Soğuğa Karşı Tepkiler: Bu tepkiler bazı çocuklarda acıyı sıcağı ve soğuğu 

fark etmeme şeklinde ortaya çıkarken bazılarında soğuk suyla ellerini yıkarken ağlama 

elini bir toplu iğne battığı zaman çığlıklar atma şeklinde görülebilir. 

 d.Dokunulmaya Karşı Tepkiler: Herhangi bir kimse tarafından dokunulmak kucağa 

alınmak istendiği zaman o kimseyi itmek ondan kaçmak yaygın olarak gözlenen 

tepkilerdir. 

BESLENME VE UYKU SORUNLARI  

Bu dönemde de beslenme ve uyku problemleri yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir.  

Beslenme ile ilgili olarak, katı yiyecekleri reddettikleri bazılarını sürekli püre edilmiş 

yiyecekler yedikleri bu yüzden de çiğneme kaslarını kontrol etmekte güçlük çektikleri 

görülür. 

Aileleri çocukların garip yemek yeme alışkanlıkları olduğunu yiyecek seçimi yaptıklarını 

sıklıkla anlatırlar. 

Belli bir süre hep aynı yiyeceği isteme diğer yiyecekleri reddetme sık sık tercih edilen yiyecek 

değişimleri gözlenen özelliklerdendir. 
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5 Konuşma Özellikleri  

Otistik çocukların konuşma özellikleri dil gelişimleri yaşıtları olan çocuklardan farklı tablo 

çizmektedir. Konuşmaya başlama çok farklı yaşlarda gerçekleşir; ancak genellikle ilk 

kelimeleri 5 yaş civarında söylerler. Bazı otistik çocukların konuşmaya normal yaşıtlarıyla 

aynı zamanda kazandıkları ancak daha sonraları bildiklerini kullanamadıkları 

gözlemlenmiştir. 

Beş yaş sonrasında OSB çocuk yeni kelimeler öğrenir isteklerini ifade etmeye başlarlar hatta 

iki kelimelik cümleler kurarlar. 

Bununla birlikte konuşmayı bir iletişim aracı olarak kullanmaları gözlemlenir. 

 

 

OSB ÇOCUKLARIN KONUŞMA PROBLEMLERİ  

 1 Konuşulanları Anlamada Güçlük: OSB çocuklarla yapılan çalışmalar konuşulanı 

anlama kapasitesinin oldukça sınırlı olduğunu göstermiştir.  

 Anlama yaşla birlikte artar; kendisinden istenilenleri anlayabilir ancak istekleri yerine 

getiremezler. 

 Tek kelimeleri anlayabilirken kelimeler soyutlaştıkça cümleler karmaşıklaştıkça 

anlamaları da güçleşir. 

 b.Ekoloji: Ekoloji çocuğun duyduğu kelimeleri cümleleri konuşmacının hemen 

arkasından veya daha sonra taklit etmesidir.  

 Normalde çocuklar konuşmaya duydukları kelimeleri taklit etmeye başlarlar. Ancak 

bu taklit dönem 2.5 yaş civarında sona erer. 

 OSB çocukla da ilk kelimelerini anlamlarına dikkat etmeden taklit ederek öğrenirler.  

 Bazen kelimeleri bazen de cümleleri olduğu gibi tekrar ederler. 

 Kelimeleri taklit ettikleri konuşmacının aksanı ve vurgulamalarıyla söylerler. 

 Normal çocuklar bu dönemden sonra taklit ettikleri kelimeleri uygun yerlerde 

kullanmaya başladıkları halde OSB çocuklar bu dönemde oldukça uzun zaman kalır 

öğrendikleri kelimeleri gerektiği zaman kullanmazlar. 

 c.GramerBozuklukları : Konuşabilen OSB çocuklarda gramer bozuklukları da yaygın 

olarak görülür. 

 Cümlelerdeki fill eklerini söylememek yaygındır. Okula gidelim yerine okul git demek 

ya da yemekten sonra şeker ver yerine şeker yemek yer demek gibi gramer 

yanlışlıkları yaparlar. 

 Çocuğun ilerleyen yaşıyla birlikte konuşma becerisi arttıkça gramer bozukluklarında 

bazı düzelmeler görülebilir. 

 d.Zamirlerin Yer Değiştirmesi: Konuşmadaki en belirgin özelliklerden birisi şahıs 

zamirlerinin yerlerinin değişmesidir. 

 Birinci tekil şahıs ben yerine sen veya o kullanırlar.  

 Özellikle ben zamirini kullanma çok az görülür. 
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 e.Evet-Hayır Kelimelerini kullanmada Güçlük:  OSB  çocuklar yaşıtları gibi hayır 

kelimesini evet kelimesinden önce öğrenirler. OSB çocuklarının evet kelimesini 

öğrenmeleri genellikle 8-9 bazen de daha ileri yaşlarda olabilir. 

 Konuşma becerileri ne kadar gelişmiş olursa olsun konuşmayı iletişim aracı olarak 

kullanmak istemezler yalnızca zorda kaldıkları zaman bir isteklerini belirtmek için 

konuşurlar. 

6.Davranış Problemleri: OSB çocuklarda görülen problem davranışlar çocuğun bebeklik 

döneminden çıkmasıyla belirginleşir. 

Öfke Nöbetleri ve Bağırmalar: Bir çok otistik çocukla öfke nöbetleri olarak adlandırılan 

kendini yere atma tekmeleme tepinme ısırma ve şiddetli ağlama gibi davranışlar sıklıkla 

görülür. Öfke nöbetleri 2-5 yaş arasında belirginleşir. 

Çevresine Zarar Veren Davranışlar: Evdeki duvar kağıtlarını koltukların yırtılması her 

tarafa su dökmesi gibi davranışlar olabilir. 

Kendine Zarar Veren Davranışlar: Kendi saçlarını çekme ellerini yüzünü tırmalama 

kanatma gibi davranışlar bu gruba girer. 

Tek Tip Vücut Hareketleri: Kendi etrafında dönme öne arkaya sallanma parmaklarıyla 

havada bir takım şekiller çizme gibi. 

7.DUYUSAL TEPKİLER  

Özel Korkular: Elini küvetteki sıcak suya sokarak yaktığı için küvette yıkamadan korkar.  

Tehlikenin Farkında Olma: OSB çocukların genellikle çevrelerindeki tehlikelerin farkında 

olmaları anne babalarını en çok endişelendiren özelliklerdendir. 

Nedensiz Gülme Ve Ağlamalar : Duruma uygun olmayan duygusal tepkiler nedensiz olarak 

ortaya çıkabilir. Çocuğun kendisi gösterdiği gülme aniden bağırma ağlama gibi davranışların 

bulundukları ortamı ve durumu değerlendirememelerine bağlı olarak ortaya çıktığı 

düşünmektedir. 

Değişikliklere Tepki Gösterme: Eve bir misafirin gelmesi odasının farklı bir düzene 

sokulması sürekli kullandığı çarşafın değiştirilmesi gibi durumlar OSB özellikteki çocuğun 

huzursuz olmasına saatlerce ağlamasına öfke nöbetleri geçirmesine neden olabilir.  

Bu konuda çalışan uzmanlar çocuğun yapılan değişikliklerden ötürü kendisini güvensiz 

hissettiği ancak çevresindeki aynılığı koruyarak rahatladığı görüşünü paylaşmaktadır.  
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8.Hayal Gücünün Eksikliği  

Oyun Oynama Becerisinin Olmaması: OSB özellikteki çocuklarda hayal gücünün 

yetersizliğe bağlı olarak yaratıcı oyun oynama becerisinin bulunmaması yaygın olarak 

gözlenir. 

Bir oyuncakla amacına uygun olarak oynamaz oyuncak bir arabayla oynarken onun gerçek bir 

arabanın modeli olduğunu kendilerinin de arabanın şoförü rolünü oynayabileceklerini fark 

etmezler. 

Ayrıntılara Dikkat Etme: Çevrelerindeki nesnelerin kişilerin tamamı yerine ayrıntılarına 

küçük parçalarına dikkat eder. Annelerinin yalnızca küpesi oyuncak arabasının yalnızca 

tekerlikleri çocuğun dikkatini çekebilir. Anneyi yada  oyuncağı o anda bulundukları çevre 

içinde tümüyle olmadıklarının hayal gücünün eksikliği nedeniyle ortaya çıktığı kabul 

edilmektedir. 

9.Özel Beceriler: OSB çocuklarının en şaşırtıcı özellikleri belirli alanda sınırlı becerileri 

olmasına karşın bazı alanlarda sahip oldukları özel becerileri vardır. 

Çocuğun yıllarca gittiği bir yeri o yerdeki eşyaları unutmadığını çok uzun şiirleri 

ezberleyebilir televizyonda dinlediği çok uzun şarkıları tekrar edebilir. 

OSB çocuklarının diğer bir özel becerisi de sayılar ve sayısal ilişkiler üzerindedir. Bazıları 

sayıları çok sever güç işlemeleri akıldan yapabilirler. 

  

8. Video; OTİZMİN TEDAVİSİ  
 Otizm yaşam boyu süren bir bozukluktur.  

 Kesin tedavisi henüz bulunmamıştır. 

 Ancak erken tanı konması ve erken tedaviye başlaması, bireyin olumlu yönde 

gelişmesini, topluma uyum sağlamasını kolaylaştırır.  

TEDAVİDE GENEL YAKLAŞIMLAR 

 Özel eğitim 

 Konuşma terapisi 

 Uğraş terapisi 

 Duyu bütünlemesi yaklaşımı  

 Farmakolojik tedaviler 

 Alternatif tedavi yöntemleri  
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EĞİTİMİN AMACI 

 Öğrenmeye hazırlık becerilerini kazandırmak 

 Temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak  

 Davranış problemlerini azaltmak 

 Konuşma gelişimine katkıda bulunmak 

 Günlük yaşama uyumu kolaylaştırmak 

 Bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerini desteklemek 

 Çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmak 

EĞİTİM SÜRECİ 

 İlk basamak; öğrenmeye hazırlık becerilerini kazandırmaktır (dinleme ve göz teması 

kurma, oturma, emirlere/komutlara uyma). 

 Daha sonra yeni temel becerilerin kazandırılması hedeflenir (oyun, iletişim, dil 

gelişimi, öz-bakım becerileri) 

 Olumsuz davranışı ortadan kaldırma aşamasıdır. 

TEMEL BECERİLER KAZANDIRMA: DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ  

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre; otizm Çocukların eğitiminde en etkili yöntem:  

 Davranış terapisi/davranış değiştirme teknikleri / davranışçı yaklaşımdır 

 Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) (ABA)  

 Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim (Lovaas Modeli) 

 İlişki Temelli Yaklaşımlar 

 Temel Tepki Öğretimi (PRT) Yaklaşımı 

 TEACCH Metodu 

 Floortime Metodu 

 PECS 

 Miller yöntemi  

 Duyusal bütünleştirme 

TEMEL BECERİLER KAZANDIRMA: DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ  

 Sosyal etkileşim becerisi kazandırma yöntemleri (ör., sosyal öyküler, videoyla model 

olma vb.) 

 İletişim becerisi kazandırma yöntemleri (ör.. PECS, replikli öğretim, vb.), 

 Bağımsız yaşam becerisi kazandırma yöntemleri (ör. etkinlik çizelgeleri, toplum 

temelli öğretim vb.). 

 Duyuşsal ve çevresel düzenlemeler (ör., görsel stratejiler, rutinler vb.)  

 Olumlu davranışsal destek 
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DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM 

 Davranışçı yaklaşım; bir davranışın öğrenilmesinde geçerli olan ilkeleri, aynı 

davranışın değiştirilmesinde kullanır. 

 Olumlu davranışların artmasını hedefler. 

 Olumlu davranışın sıklığı, davranışı ödüllendirilerek arttırılır. 

 Pekiştireç çeşitleri ve pekiştirme tarifeleri, yardım teknikleri ve çeşitleri, beceri 

analizi, problem davranışlar için işlevsel davranış analizi gibi teknikler sıkça 

kullanılır. 

HEDEF DAVRANIŞI BELİRLEME 

 Çocuğa hangi davranışı öğreteceğimize karar verirken şunlara dikkat etmeliyiz.  

 1.Çocuğun gelişim düzeyi 

 2. Çocuğun ihtiyaçları 

 3. Bu davranışı öğrenebilmesi için bir başka beceriyi öğrenmesi gerekiyor mu 

 Örneğin, tuvalet eğitimi için önce oturma becerisini kazanmış olmali. 

UYGULUMALI DAVRANIŞ ANALİZİ (UDA) 

 Eğitim temelli uygulamalardan en bilinen ve etkili olan uygulama, uygulamalı 

davranış analizidir. 

 Özellikle küçük yaştaki otizmli çocukların eğitiminde en etkili olduğu bilinen 

yaklaşımdır. UDA, davranış analizi ilke ve teknikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

Davranış analizi çalışmalarının ise neredeyse 150 yıllık bir geçmişi vardır. 

 Davranış analizi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yürüten kişilere 

davranış analisti denilmektedir. 

 UDA, bu ilkelerden yola çıkarak davranış analistlerinin ortaya koyduğu ve geliştirdiği 

bilgileri bireylerin yaşamlarını iyileştirme yönünde kullanılmasını hedefler. 

 UDA otizmli çocukların eğitimleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi dışında, çocuk 

yetiştirme ve davranış kontrolü, eğitim, ileri derecede yetersizliği olan bireylerin 

eğitimi, yaşlı bakımı ve iş dünyası vb. alanlarda da kullanılmaktadır. 

 Amerikan Ulusal Çocuk Sağlığı, insan Gelişimi Enstitüsü ve Amerikan Kamu Sağlığı 

gibi otorite ve kuruluşlarca UDA otizmli çocuklar için en etkili uygulama olarak 

bilinmektedir. 

Otizmli çocuklara yönelik uygulamalı davranış analizi çalışmalarında: 

 Çocuğun uyanık olduğu her an, 

 Çocuğun bütün davranışlarını hedef alan, 

 Çocuğun yaşamının geçtiği tüm çevrelerde, 

 Çocuğun yaşamındaki tüm önemli kişiler tarafından, 

 Haftada 20-40 saat uygulanan olabildiğince erken yaşta başlanılan eğitim hedeflenir. 
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 BU yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif 

olarak analiz etmeye dayalıdır. 

 Pek çok davranışın çevre tarafından bir şekilde ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı 

düşünülmektedir. Dolayısıyla,  çeşitli ödül mekanizmaları ve çok gerektiğinde bazı 

caydırıcı mekanizmalar kullanılarak (örneğin, puan kaybeder) uygun davranışlar 

çoğaltılmalı, uygun olmayan davranışlar ise azaltılmaya çalışılmaktadır. 

 Otizmli bireylerde artırılması hedeflenen davranışlara örnek olarak taklit becerileri, 

oyun becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri ve öz bakım becerileri; azaltılması 

hedeflenen davranışlara örnek olarak ise; öfke nöbetleri ve kendini uyarıcı (sterotipik) 

davranışlar verilebilir. 

Ayrık Denemelerle Öğretim 

1960'l yılların sonlarında geliştirilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir. Ayrık denemelerle 

öğretim UDA' nin ABC ilkesi dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu yöntemde bire bir öğretim 

oturumunda art arda pek çok öğretim sunumu yapilir. Bu sunumlarda çocuğa bir soru, komut 

ya da araç yöneltilir: karşılığında çocuktan bir tepki beklenir: doğru tepkiler ödüllendirilir: 

yanlış tepkiler ise düzeltilir Bu sistemle otizmli çocuklara tüm gelişim alanlardan beceriler 

kazandırabilir. 

Ayrık denemelerle öğretimin daha sistematik biçimi olan yanlışsız öğretimde ise öğretim 

sırasında çeşitli ipuçları kullanılır. Böylece, çocuğun yanlış yapma olasılığı en aza indirilir. 

Çocuk ipuçları yardımıyla belli davranışları yapar hale geldikten sonra bu ipuçları yavaş 

yavaş ortadan kaldırılır. 

Erken Yoğun Davranışsal Eğitim  

Erken yoğun davranışsal eğitim olabildiğince erken yaşta ve bire bir öğretimle başlatılır  

Haftada 20-40 saat olarak yürütülür. 

Uygulamada önceleri ayrik denemelerle öğretim tekniği kullanılırken giderek başka teknikler 

ve grup eğitimi de işin içine katılır. 

Uygulama çoğunlukla her çocuğun kendi evinde yürütülür. Ayrıca, tüm gelişim alanlarını 

kapsayan bir müfredat izlenir. Yapılan araştırmalarda bu tür eğitim alan çocukların yarısına 

yakınının tüm alanlarda çok büyük ilerleme gösterdiği ve gelişimlerinin geri kalanını 

kaynaştırma ortamlarında akranlarıyla birlikte sürdürebildiği görülmektedir. 

Etkinlik Çizelgeleriyle Öğretim 

Etkinlik Çizelgeleriyle Öğretim Etkinlik çizelgeleriyle öğretimde çocuğa öğretilecek beceri 

küçük basamaklara bölünür ve bu basamakları gösteren bir görsel çizelge (örneğin, fotoğraflı 

defter) hazırlanır. 
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Daha sonra ise çocuğun bu çizelgeyi takip ederek (örneğin, defterin sayfalarini çevirerek), her 

bir basamağı yapması sağlanır.  

Basamakları yapabilmesi için çocuğa fiziksel yardım da bulunulur. Örneğin çocuğun 

arkasında durulup elinden tutularak defterin sayfasını çevirip fotografta gördüğü şekilde aracı 

tutması sağlanır. 

9.VİDEO;ETKİNLİK ÇİZELGELERİYLE ÖĞRETİM  

 Etkinlik çizelgeleriyle öğretim de çocuğa öğretilecek etkinliklerin küçük basamaklara 

bölünmesi önemli bu basamakları gösteren görsel çizelge (defterleri) hazırlanır. 

Bunlar fotoğraflı defter olarak karşımıza çıkıyor.  

 Daha sonra bu çizelgeyi takip ederek (örneğin : defter sayfalarını çevirerek) her bir 

basamağı yapması sağlanır.  

 Burada görülen resmi yapmasını istiyoruz . Basamakla yapabilmesi için çocuğa 

fiziksel yardım sunuyoruz .(örneğin; çocuğun arkasında durup defterin sayfasını 

çevirmesine,  aracı tutması ) sağlanır.  Eğer biz etkinlik çizelgesini çocuğa 

öğreteceksek bu anlamda önce etkinlik çizelge kullanımını çocuğa öğretmeliyiz . 

Bunları yaparken  yanlışsız öğretim tekniklerinden yararlanılır. 

 Fotoğraflı yönerge defterinden patates kafa etkinliğini yapacaksak önce bunu 

seçmesini sağlayıp,  kollarını , bacaklarını , gözlerini   takması aşama aşamasağlanır . . 

.Daha sonra patates kafa etkinliğini çocuk bağımsız yapmayı öğreniyor . Bunları 

yaparken aşamalı yardım, yakınlığı geri çekme , gölge olma gibi çalışmalarla bunları 

destekliyoruz . 

 Bunları yaparken ipucu bağımlılığı gelişebilir yanlışsız öğretim tekniklerinden  

çocuğun bağımsız hale gelmesini hedeflememiz gerekir . 

 Etkinlik çizelgeleri bir insanın nefes alması kadar doğal ve önemli olduğu gibi otizmli 

çocuk için de bu bağımsızlık önemli.  

 Öz bakım,  serbest yasam , günlük yaşam becerilerini kendi başına yapabilmesi 

değerlidir . 

 Çocuğun özelliklerine göre tek sayfalı ya da çok sayfalı yazılı ya da görsel materyal 

kullanabileceğiniz gibi teknolojik araçlarda kullanılabilir. 

 Özellikle bu anlamda çocuklarla etkinlikleri yapbozun parçaları gibi her beceriyi 

kademeli yapıp kazanmasını istiyoruz .Otizmli çocuklarda etkinlik çizelgeleriyle 

öğretimi onları bağımsız bir şekilde günlük yaşam becerilerini yapmaya yönlendirdiği 

için önemsiyoruz.  

Replikli Silikleştirmeyle Öğretim  

 Replik Silikleştirmeyle Öğretim yöntemi çocuklara etkileşime girme , sohbet 

başlatma ve sürdürme becerilerini öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 Replik Silikleştirmeyle Öğretim otizmli çocukları ipucu vererek konuşturmak ya 

da sorularımıza cevap vermekten daha fazlasını amaçlamaktadır.  
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 Amaç onlara bizlerle karşılıklı sohbet etmeyi öğretmektir. Örneğin; bir çocuğun 

repliği öğle yemeği sırasında yanında oturan arkadaşına sabah neler yaptığına 

ilişkin sorulacak bir sorudan ; bir başka çocuğun ki ise birinin yanından ayrılırken 

“ görüşürüz “  demekten oluşabilir.  

 Çocuk repliği kullanmayı öğrendikçe replik yavaş yavaş silikleşir.  Genellikle her 

seferinde bir sözcük azalma ilkesi benimsenir . 

 Yazılı ya da sözlü olarak sunulan replik modelleri zamanla ortadan kaldırılır. 

Böylece çocuk herhangi bir yardım almaksızın o ifadeyi uygun zamanlarda 

kullanır hale gelir .  

 Bu sistemin etkililiğini gösteren çeşitli araştırmalar mevcuttur . 

Videoyla Model Alma  

 Videoyla Model Alma uygulamasında çocuğun model alması istenen becerilerin 

yerine getirilişi videodan çocuğa gösterilir.  

 Videodaki görüntü bir başka çocuğa ya da yetişkine ait olabileceği gibi çocuğun 

kendisine de ait olabilir  

 Çocuğun öğrenmesi planlanan becerileri örneğin; çiftlik oyunu oynaması hayali 

oynama ile geliştirilebilir.    

 İzlerken önünde aynı araçlar bulunur çocuğa görüş alanının dışında sunulan 

fiziksel yönlendirmelerle çocuğun videodaki işlediklerinin aynısını yapması 

sağlanır.  

 Örneğin çocuğun ellerinin üzerinden tutularak ekranda gördüğü hayvanları 

hoplatma davranışı yaptırılır.  

 Çocuğa sunulan yardım sistematik olarak ortadan kaldırılır ve öğretim sırasında 

çeşitli ödüllendirme yöntemleri kullanılır. Videoyla Model olmanın sosyal , 

gelişimsel , oyun , öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında 

etkili olduğu çok sayıda deneysel araştırma vardır.  

Sosyal Öyküler 

 Sosyal Öyküler belirli bir formata ve kurallara bağlı kalarak yazılan,  öğretilmesi 

hedeflenen olay ya da durumu nesnel olarak tanımlayan kısa kurgusal öykülerdir.  

 Sosyal Öykülerde çocuğa sunulacak ipuçları ve uygun tepkiye ilişkin örnekler 

sunularak sosyal ortamlar ayrıntılı olarak sunulur .sosyal öykülerde kullanılacak 

olan öykülerin olanaklarına ilişkin kurallar vardır.  

 Çocukta uygun davranışları artırmayı ve uygun olmayan davranışları azaltmayı 

uygun sosyal durumlar ve uygun sosyal tepkiler betimleme aracılığıyla hedefler .  

 Sosyal öyküler de ortam , karakterler (kahramanlar ) bu kişilerin duygu ve 

düşünceleri ve sergilemesi gereken uygun tepkiler kısa ve açık cümlelerle 

betimlenir . 

 Ayrıca bilgisayar,  video teknolojisinden de yararlanarak farklı ev , okul , 

toplumsal yaşam gibi farklı ortamlarda kullanılabildiği görülmektedir.  
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Fırsat Öğretimi 

  Fırsat Öğretimi iletişim becerilerinin geliştirilmesi  amacıyla kullanılan bir 

yöntemdir.  

 Fırsat Öğretimi uygulamaları için çocuğun iletişim girişiminde bulunmasına zemin 

hazırlayacak bir çevresel düzenleme yapılır. Örneğin çocuğun görebileceği ama 

ulaşamayacağı bir yere çocuğun çok sevdiği bir oyuncak konur. Çocuk oyuncağa 

uzanma girişiminde bulunduğunda ise çocuğun oyuncağı istemek için sözel ya da 

jestsel bir iletişimsel davranış yapması cesaretlendirilir . 

 Çocuğun iletişimsel çabaları , çocuğun istediği yerine getirilerek ödüllendirilir. 

Giderek çocuktan daha gelişmiş iletişimsel davranışlar beklenir ve  gerektiğinde 

çocuğa model olunur . 

Temel Tepki Öğretimi  

 Bu teknikte fırsat öğretiminin bir uyarlaması olup otizmli çocuklarla yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 Temel Tepki Öğretiminde temel amacı otizmli çocukları normal gelişim 

basamaklarına getirebilmek için çok sayıda davranışın canlandırılmasını  

hedeflemek ve  doğal ve yapılandırılmış ortamlarda bu davranışları  

canlandırabilecek fırsatları yaratmaktır  

Teacch 

 Yapılandırılmış öğretim olarak da bilinen bir yöntemdir.  

 Programda otizmli çocuğun becerileri,  ilgi alanları ve gereksinimleri temel alınır .  

 Yöntemde çocuğun çevreye uyması değil,  çevrenin çocuğa uyması hedeflenir .  

 

10.  video; YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARI 
                         Konuşma Terapisi 

 Özel eğitimle birliktedevam etmelidir. 

 Çocuk dilgelişimi ve iletişimkurma düzeyi neolursa olsun konuşma terapisi  mutlaka  

tedavi programında yer almalıdır. 

 Konuşma terapisi aile ile birlikte çalışılır. Çocuğun dilin sözel ve sözel olmayan dil  

işlevini fark etmesi yani ihtiyaca ulaşmak için dii bir araç olarak kullanılmasını sağlamak 

birinci adımdır. 

Ne zaman başlanılmalı?Ön koşul becerileri eksikse önceTaklit becerileri işle yönerge takip 

masa başı eğiliminin olması gerekiyor.  
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 Özel eğitimle kazandırılan komut alma komutlara uyum sağlama dikkatini 

yoğunlaştırma becerisinin gelişiminden sonra konuşma terapisinden yararlanılır  

 Başlangıçta taklit becerisi üzerinde çalışılır. Burada önemli olan çocuğun söyleneni 

anlaması değil, gördüğünü taklit  edebilmesidir. 

          Konuşma Terapi  Süreci 

1- Ses çıkarın oyuncakları taklit etme 

2- Objelerlerle taklit 

3- Vücut hareketlerini taklit etme 

4- Yüz mimikleri ağız ve çene hareketlerini taklit etme ses taklitleri sesli sesler,hayvan 

sesleri taşıt sesleri vb. 

5- İhtiyaca göre yanak kaslara, oral kaslara masaj yöntemi uyguluyorlar. 

DUYU BÜTÜNLEME 

Duyu Bütünleme Nedir? 

 Çevreden gelen bilgiler bize duyular yoluyla gelir, Algılayabildiğimiz uyaranlar 

gürüntü seskoku tat sıcaklık basınç açı vücut pozisyonu vücut parçalarımızın 

hareketleri ve alan içerisindeki hareketleri içerir. 

 Dünyayı bizim için anlamlı bir yer kılar ve çevremize uygun tepkileri vermemizi 

sağlayan duyusal uyaranların organize edilmesine DUYU BÜTÜNLEMESİ denir 

Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri  

1- Dokunmaya, harekete, görüntü ve sesle aşırı hassasiyet 

2- Dokunmaya, harekete, görüntü ve sese duyarsızlık  

3- Kolaylıkla dikkatin dağılması 

4- Sosyal veya duyusal sorunlar 

5- Aktivite seviyesinin normalden düşük ya da yüksek olması 

6- Fiziksel sakarlık veya belirgin dikkatsizlik 

7- Kendi kendini kontrol edememe 

8- Bir durumdan diğerine geçişte problem yaşama 

9- Kendi kendini sakinleştirmede yetersizlik 

10- Kendi hakkındaki farkındalığın az olması 

11- Konuşma,dil ve motor becerilerinde gerilik 

12- Akademik becerilerde gerilik 

Duyu Bütünleme Bozukluğu Kimlerde Görülür ?  

 Otizmli çocuklar 

 DEHB 

 Öğrenme Güçlüğü 
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 İşitme ve Dil problemi 

 Erken Doğan 

 Nörolojik Yaralanma 

Duyu Bütünleme Nasıl Yapılır? 

 Duyu bütünleme çocuk merkezli bir terapi modelidir. 

 Çocuk duyusal algılarının daha iyi gelişmesini, hem kendi vücudunu hem de çevresi 

üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını amaçlar. 

 Çocuk Kendi yaratıcılığını ortaya koyabilmesi için terapinin çocuk tarafından 

yönlendirilmesine ve aktiviteleri seçmesine izin verir.  

 Duyu bütünlemenin asıl amacı belirlenmiş olan becerileri geliştirmek değil, merkezi 

sinir sisteminin fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla duyusal ve 

motor becerileri sağlamaktır.  Motor becerileri, dikkat ve davranış, dil vb. 

Farmojik Tedaviler  

 Bu tedavi yöntemi otizm belirtilerini ortadan kaldırılmasına yönelik değildir.Otizmde 

ortaya çıkan ikinci problem kısmen önlenmesinde kullanılır. 

 Bunlar dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, depresyon, uyku ve yeme bozuklukları, 

saldırganlık gibi orta problemlerde kullanılır. 

 Ayrıca otizme eşlik eden epileptik nöbetlerin kontrol altına alınmasında kullanılır.  

Alternatif  Tedavi Yöntemleri 

DİYET TEDAVİSİ  -  Otizmli çocukların büyük bir çoğunun buğday ,soya ve süt gibi 

besinlerden kaynaklanan kronik gastrolojik ve bağırsaklarda problem yaşamaktadırlar.  

Buğday,nişasta hububatta bulunan glütenin ve peynirde, terayağı ,yoğurt,dondurmada bulunan 

süt proteinin kızeğin verilmemesi  çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve daha 

normal davranışlarına sebep olur. 

B6 Vitaminin mega dozlarda magnezyumla birlikte verilmesi otizmli bireylerde davranış 

problemi  ortaya çıkardığı öne sürülmekte 

SECRETİN -  Mide bağırsak sisteminde görev alan ve sindirimi kolaylaştıran bir hormondur. 

Secretinin davranışlar üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu bulunmuştur. Sindirim sistemi ilgili 

bir problem dolayısıyla kullanılırken otizmli bireyle üzerindeki etkileri fark edilmiştir. 

YUNUSLARLA TEDAVİ- Suyun kas ve iskelet sistemine yönelik yararlarıyla birlikte , 

sosyal davranış gösterin eğitilmiş hayvanların otizm tedavisinde kullanımı motor 

koordinasyon salonlarında kullanılmasında, dikkat gelişiminde, göz kontağının artmasında ve 

diğer bazı sosyal becerileri kazanımında etkilidir. 
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İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ-  Otizmli bireylerin bağışıklık sisteminde pek çok 

anormaliliklere  rastlanılmıştır. Bağışıklık sisteminin temel yapılarından biri olan 

immünglobulin  dışarıdan verilmesinin uygun olacağı görüşü tedavinin temelini oluşturur. 

Uygulamasonucunda bazı otizmli bireylerde göz temasında düzelme, dikkat, okuma 

yeteneği,dinleme ve akıl yürütme işlevlerinde düzelmeler olduğu belirtilmiştir. Konuşma ve 

ekolalide daha genç yaşta iyileşmeler olduğu gözlenmekte, küçük yaşlarda daha etkili olduğu 

ediliyor. 

 

OSB VE OYUN 

OSB Çocukların Zorlandığı Oyun Davranışları 

 Çocuğun dili oyundur. 

 Oyun erken dönem sosyal,bilişsel, sembolik dil gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır.  

 Çocuklar birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler. Bilişsel,duygusal, sosyal ve fiziksel 

eğilimleri oyunla desteklenir.  

 Çocuklar oyun aracılığıyla değişik sosyal rolleri alarak ve başka insan ilişkilerini 

ilgilenerek bunları inceliyorlar. 

 Çocuk için oyun gerçek hayata hazırlandığı güvenli bir alandır.  

Oyunun Özellikleri 

1- Oyun çok hareketli yaratıcı ve esnek bir ortam teşkil eder. Oyun kuralları değişebilir 

ancak bunu oyun oynayanların kabul etmesi lazım oyun günlük işlerin dışında yapılan 

ve maddi bir sonuç  gerektirmeden  yapılan etkinliklerdir. Oyun iş in karşıtı olarak 

ifade edilmektedir. Sınırlandırılmış bir zaman ve belli bir mekan içerisinde 

yapılmaktadır. 

 OBS Çocukları oyun öğrenmede ve amacını anlamakta zorlanmaktadır; 

1- Oyuncağın amacını anlayamamakta o oyuncakla nasıl oynanacağına ilişkin kendisine 

göre bir yol bulmaktadır. Örneğin,  arabaları değişik  şekillerde yere dizebilmekte, 

sadece tekerleklerini döndürebilmekte sesini dinlemektedir. Topu zıplatmak yerine 

sürekli olarak bir şeylere vurmak, Legoları birbirine takip bir şeyler yapmak yerine 

sıraya dizmek vb.  

2- İşlevsel oyunlar otistik çocuklarda daha az görülür. Çocuğun saçını taraması gibi 

kendine yönelik annesinin saçını taramak  gibi anneye yönelik ve bardağı  tabağa 

koymak gibi nesnelere yönelik etkinliklerde zorlanmaktadırlar. 

3- Sembolik oyunlar bu çocuklarda genellikle çok az ortaya çıkmaktadır,  Oyunlar 

sırasında hayal gücü ve oyunların çeşitliliğinin çok az olduğu görülür. Bir nesneyi 

diğerinin yerine koymak   muzu telefon yerine, küpü mikrofon yerine koymak gibi.  

4- Kendiliğinden oyun başlatmamaOSB Çocuklarda gözlenen oyun oynama ile ilgili 

bir diğer problem kendiliğinden oyun başlatmaması herhangi bir oyuncağı alarak 
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oyuna başlamamalarıdır. Bazı oyuncakları çok sevmelerine rağmen bu oyuncaklarla 

kendiliklerinden oyun başlatmadıkları gözlenmekte, bu nedenle oyun becerilerinin 

öğretiminde oyun başlatma ve bir oyuncakla oyun oynama becerisi üzerinde 

çalışılmalıdır. 

5- Sosyal oyunlara karşı ilgisizlikküçük yaşlardayken  cee-e  vb.  sosyal oyunlara karşı 

ilgi göstermemektedir.  Otistik özellikleri olan çocuklar yaşıtları ile etkileşime ya da 

arkadaşlarının farkında değil gibi görünmekte, yaşıtları ile oynayamamaktadırlar.  

 

 

 

11.VİDEO:ALTERNATİF\DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM SİSTEMLERİ  VE  

YARDIMCI TEKNOLOJİLER NEDİR 

 

 teknolojı gerektirmeyen sistemler  

 düşük teknoloji gerektiren sistemler 

 orta düzey teknoloji gerektiren sistemler 

 ileri düzey teknoloji gerektiren sistemler 

 

Teknoloji  Gerektirmeyen Sistemler 

İşaret Dili 

Düşük Teknoloji Gerektiren Sistemler 

Görsel Destek Sistemleri 

PECS 

Etkinlik Çizelgeleri 

Sosyal Öyküle 

Orta Düzey Teknoloji Gerektiren Sistemler 

Kayıt cihazı, kasetçalar, ses çıkışı olan basit araçlar ve dijital zamanlayıcılar örnek olarak 

verilebilir. 

Orta Teknoloji Gerektiren Sistemler 

Yuvarlak Bas Konuş 

Cep Bas Konuş 

Kart Okuyucu 

Sohbet Albümü 

6lı veya 9şu bas konuş 

Dijital Zamanlayıcı 

Görsel Zamanlayıcı 

 

İleri Teknoloji Gerektiren Sistemler 

Video kameralar, bilgisayarlar (donanım ve yazılımlar), tarayıcılar, akıllı telefonlar, 

dokunmatik ekranlar,  akılı kalemler örnek olarak verilebilir. 
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PECS; 

 pecs, otizmli bireyler için geliştirilmiş bir görsel iletişim sistemdir. 

 pecs'de mesaj iletiminde, iletişim klasöründe yer alan resimli kartlar kullanılır. çocuk 

klasörden bir resimli kart seçip iletişim ortagına vererek istedigi nesnelere ya da  

etkinliklere ulaşmak amacıyla iletişim başlatır 

 

PECS : KİMLER KULLANIR? 

-Söylenenleri anlayan ancak konuşamayan bireyler 

 -Konuşması anlaşılmayacak düzeyde olan bireyler 

 -OSB bireyler 

 -orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler 

 -kısaca ileri düzeyde iletişim sorunu yaşayan bireyler için kullanılması uygundur. 

AMAÇ= Sözsüz iletişim becerilerini geliştirme,problem davranışlarını azaltma,takıntılı 

davranışları hafifletme,sosyal becerilerini arttırma.    

 

 

 

 

PECS; KİMLERE UYGULANIR 

Söylenenleri anlayan, ancak konuşamayan bireyler, 

Konuşması anlaşılmayacak düzeyde bozuk olan bireyler, 

Otizmli bireyler,  

Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler,  

İleri düzeyde iletişim sorunu olan tüm bireyler için uygundur. 

 

AMAÇ 

Sözsüz iletişim becerilerini geliştirme 

Problem davranışlarını azaltma 

Takıntılı davranışları hafifletme 

Sosyal becerileri arttırma 

PECS SETİ 

Ortalama 50 MM X 50 MM ebatlı fotoğraflı kart 

1 adet taşıma dosyası 

1 adet cümle şeridi 

Taşıma askısı 

Gerçek nesne ve pekiştireç 

Yeterli miktarda kendiliğinden yapışkanlı cırt cırt bant 

PECS SETİ; 

 ortalama 50MM*50MM ebatlı fotoğraflı kart 

1 adet taşıma dosyası 

1 adet cümle şeridi taşıma askısı 

gerçek nesne veya pekiştireç 

yeterli miktarda kendiliğinden yapıştırılmalı cırt cırt bant 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ 

Her oturum ortalama 10-15 dk olmalıdır. 

Günde en az 3, ortalama 6 oturum çalışılmalıdır. 
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30-40 pecs denemesi hedeflenir. 

Iki oturum arasındaki süre ortalama 10 dk olmalıdır.  

Haftanın her günü çalışılmalıdır. 

ÖLçÜT 8/10'dur. 

 

PECS EVRELERİ 

EVRE 1: İletişim girişiminde bulunmak öğretilir. 

EVRE 2: İletişim girişimini farklı ortamlarda, farklı kişilerle ve farklı pekiştireçlerle 

gerçekleştirmek öğretilir. 

EVRE 3: Birden fazla resimli kart arasında seçim yapmak öğretilir. 

EVRE 4: Resimli kartlarla cümle kurmak öğretilir. 

EVRE 5: 'NE İSTİYORSUN?' sorusunu yanıtlamak öğretilir. 

EVRE 6: Görüş bildirmek öğretilir. Çocuk nesne ve olaylarla ilgili görüş bildirmek amacıyla 

iletişim kullanarak mesaj düzenler. 

 

EVRE GİRİŞİMDE BULUNMAK 

Ayrık denemelerle öğretim, fiziksel ipucu sunma ve silikleştirme, geriyr zincirleme 

2 EĞİTMEN: İletişim ortağı ve yönlendirici, 

Çocuk masada duran resimli kartı, karşısında duran iletişim ortağına verip pekiştirece ulaşır.  

 

 

EVRE l'de Sık Rastlanan Yanlışlar: 

Yeterince etkili olmayan pekiştireçler 

Yalnızca yiyecek-içecek pekiştireçleriyle çalışarak nesne ve etkinlik pekiştireçlerini ihmal 

etmek 

Sözel yönlendirmeler yapmak; Örneğin ‘Ne yapmak istiyorsun’ gibi sorular sormak  

Çocuk girişim başlatmadan ipucu sağlamak 

 

II. EVREİLETİŞİM GİRİŞİMİNDE USTALAŞMA 

Çocuk iletişim klasörüne gider, iletişim ortağına gider, iletişim ortağının dikkatini çeker, kartı 

iletişim ortağının eline bırakır.  

İlerleyen aşamalarda ise, iletişim ortağı, çocuğunkartı bırakması için ayağa kalkmasını 

gerektirecek kadar uzakta durur. 

Son aşamada 2-3 metreye çıkarılır.  

 

Evre II deSık Rastlanan Yanlışlar: 

İletişim ortağının ya da yönlendiricinin sözel uyarılarda bulunması; Örneğin “Önce kartı al” 

gibi sözler söylemesi 

Yönlendiricinin gereğinden fazla fiziksel ipucukullanarak çocuğu klasör ya da iletişim 

ortağına yönlendirmesi 

İletişim ortağının çocuk kendisine yaklaşmadan  önce elini açarak ek ipucu sağlaması  

III. EVRE RESIM AYIRT ETME 

Ayırt etme çalışmalarında , çok istenenve hiç istenmeyen nesnenin resmiyle başlanmalıdır.  

Çocuğa üzerinde ikipekiştirecin yer aldığı bir tepsi gösterilir.  

Çocuk resim bulmakta ustalaşınca, tüm resimleri belli bir sınıflama sistemine göre klasörün 

sayfalarına yerleştirin.  
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Evre lll'de Sık  Rastlanan Yanlışlar  

Çocuk için işlevsel olan nesne ya da etkinlileri sık olarak klasör dahil etme konusunda 

yeterince çaba göstermemek  

İletişim klasörünü yalnızca yapılandırılmış pecs oturumlarında kullanıp günlük yaşama 

genellemeyi ihmal etmek 

 

IV. EVRE CÜMLE KURMA 

Çocuk çok sözcüklü bir cümlecik kullanarak; yani iletişim klasörüne gidip “istiyorum” kartını 

alıp , bu kartı cümle şeridine takıp,  istediği nesnenin/etkinliğinin kartını alıp, bu kartı da 

cümle şeridine takıp, cümle şeridini klasörden çıkarıp, iletişim ortağına yaklaşıp, cümle 

şeridini vererek ortamda olan ya da olmayan nesneleri/etkinlikleri ister. 

 

Evre  IV. De Sık  Rastlanan Yanlışlar 

Çocuğun cümleleri düzgün okumasını sağlamak için aşırı ısrarcı olarak Pecs'tensoğumasına 

yol açmak  

Pecs kullanımını belli ortamlarda sınırlayarak Pecs'leiletişiminin günlük yaşamın ayrılmaz bir 

parçası haline gelmesini güçleştirmek  

 

V. EVRE NE İSTİYORSUN ? 

Hedef ne istiyorsun? Sorusuna cevap bulabilmektir. 

Istenilen nesne ile istiyorum sözcüğünü cümle şeridine yapıştırması istenir.  

 

 

 

VI.  EVRE GÖRÜŞ BİLDİRME 

Ne istiyorsun?  

Ne görüyorsun? 

Sende ne var?  

Gibi sorularla istiyorum, görüyorum, bende var gibi cevaplarla görüş bildirme, yorumlama 

çalışmaları yapılır. 

 

12.video;PROBLEM DAVRANIŞ 

Problem davranış çocuğun sosyal ilişkilerine, iletişimine ve öğrenmesine engel olan kendine, 

ailesine, yaşıtlarına ve yetişkinlere zarar vermesine sebep olan, süreklilik hali kazanmış 

davranışlardır. 

 Davranış çocuğa zarar veriyor mu? 

 Davranış diğerlerine zarar veriyor mu? 

 Davranış çocuğun öğrenmesini etkiliyor mu? 

 Davranış çocuğun topluma katılımını engelliyor mu? 

 Yoğunluk – Süre – Sıklık 
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Çocuklar Problem Davranışı Neden Yapar?  

*İlgi çekme 

*Kaçınma 

*Bir şey elde etme 

*Duyusal uyaran elde etme 

Davranış öncesi <-> Davranış <-> Davranış sonrası 

Katı + Tutarlı + Kararlı = Problem Davranış Yönetimi 

KULLANILAN YÖNTEMLER 

1-Önleyici Yaklaşım 

*davranışın kaynağını bilme, bulma 

*ortam düzenlemesi 

*uygun yollarla ifade etme 

*istek bildirme becerisi 

*ara verme 

*ödülü geri çekme 

*uygun olmayan davranış yerine, işlevsel olanı öğretmek  

*görmezden gelme 

*dönüştürülebilir sembol pekiştirme sistemi 

 

2-Müdahaleci Yaklaşım 

*ayrımlı pekiştirme 

*sönme 

*tepkinin bedeli 

 

 

Uzmanlar Arası İşbirliği 

Başarılı aile eğitiminin en önemli unsurlarından biri uzmanlar arası işbirliğidir. İyi bir 

işbirliğinden söz edebilmek için; ekip üyelerinin ortak bir amaç için çalışması, iletişim 

becerilerini etkili kullanması, ortak kararlar alıyor olması gerekir. 

Çocuğun problem davranışlarını azaltmak için yapılabilecekler; 

 Çocuğunuzun bir günlük düzeni planlanmış olmalıdır. 

 Çocuğunuzun günlük ritmine dikkat edilerek uyku, yemek ve oyun saatleri 

ayarlanmalıdır. 

 Çocuğunuza karşı tutumlarınız ne çok baskıcı ne de çok hoşgörülü olmalıdır. 

 Çocuğun olumlu davranışlarına odaklanıp, bu davranışları jestle, mimikle, sözel 

ifadelerle pekiştirerek, problem davranışların ortaya çıkmasını azaltabilirsiniz. 
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 Çocuğa günlük yaşamda seçim yapma fırsatı verilmelidir. Yiyecek, giyecek, etkinlik 

ve birçok günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlar için farklı seçenekler 

sununuz. 

 Çocuğunuza kural koyunuz ve bu kuralları ona öğretiniz. Kurallar günlük yaşamı 

kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenlemelerdir. Çocuğunuz eğer bulunduğu ortamın 

kurallarını bilirse problem davranış sergileme ihtimali düşecektir. 

 Çocuğunuzun uygun davranışlarını pekiştiriniz. Bu sayede uygun davranışlar artarak 

problemli davranışlar azalacaktır. 

 Problemli davranış nedenlerini belirleyerek bu nedenleri ortadan kaldırmaya çalışınız.  

 Öngörülebilir bir yıkıcı davranış öncesi çocuğunuzu hazırlayınız. 

 Çocuğa karşı anlaşılır ifadeler kullanınız. 

 Çocuğunuza sınır koyunuz. Ancak bu sınırların gereksiz olmaması ve çocuğu çok 

fazla sıkmaması gerekmektedir.  

13.videoOTİZM VE ÖZEL EĞİTİM  

-Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek kişiler, çocuk ruh hastalıkları uzamanlarıdır. Bu 

uzmanlar ayrıntılı değerlendirme yaparak; çocukta otizm olup olmadığını, otizm derecesini, 

zeka ve gelişim düzeyini tesbit ederler. 

-OSB tanısı alırsa, ÇÖZGER Sağlık Kurulu Raporu düzenlemeye yetkili bir sağlık kuruluşuna 

başvurulmalıdır.  

-Bundan  sonraki adım eğitimin planlanmasıdır. 

-Her çocuk gibi OSB çocuğununda eğitim hakkı vardır.  

-Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) başvurarak, çocuğun hangi eğitim ortamında eğitim 

görmesinin uygun olacağı konusunda görüş alınmalıdır.Burada çocuğun Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurulu tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılamaya tabi tutulacak ve 

çocuğun uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. 

 

 

OTİZM VE ERKEN ÖZEL EĞİTİM  

-Otizmi incelerken, otizm belirtilerinin 3 yaşından önce görülen bazı yetersizlikler üzerine 

yoğunlaştığını görürüz. Yaşına uygun gelişme aşamalarını geçip, ihtiyacı olduğu becerileri 

edinemezse çevresinde sıkıntılar yaşamaya neden olur. O yüzden , otizm tanısı koyulduktan 

sonra, çocuk  için gerekli olan bir eğitime bir an önce başlanmalıdır. Bu amaçla profesyonel 

yardım alınması, eğitimcilerin ve ailenin işbirliği içinde bulunması gerektiğini belirtmek 

gerekir. Bu amaçla özellikle  okul öncesi eğitim özel eğitim hizmetlerinden ve rehberlik 

hizmetlerinden faydalanmak mümkündür. 
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-Otizmli çocuğa verilecek erken eğitim , çocuğun çevresine uyum sağlaması ve 

yetersizliklerinin giderilmesi için büyük yarar sağlayacaktır. İlerleyen aşamalarda, eğitsel 

değerlendirme sonucuna göre yönlendirileceği okula (kaynaştırma uygulamaları , özel alt sınıf 

vb.) uyum sağlaması açısından da oldukça önemlidir.  

YAŞLARA GÖRE EĞİTİMLERİ 

 3 yaşından küçük otizmli çocuklar erken çocukluk dönemi eğitimi alabilir.  

 3-6 yaşları arasında, okul öncesi özel eğitim alabilir. 

 7-14 yaşları arasında, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte bir ilköğretim 

okulunda kaynaştırma eğitimi alabilir. 

 Yaşları arasında ve ilköğretime diplomasına sahipse, ortaöğretimini öncelikle 

kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim 

kurumlarında sürdürmelidir.  

EĞİTİM ORTAMLARI 

-Kaynaştırma 

-Özel Eğitim sınıfı  

-Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi(OÇEM) 

-Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi 

 

KAYNAŞTIRMA 

Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren 

çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir. 

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI  

Özel eğitim sınıfları, resmî ve özel okulların bünyesinde özel eğitim gerektiren öğrenciler için 

açılan sınıflardır. Otizmli çocuklar için açılan sınıflar en az 4 kişi olmalıdır. 

OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ(OÇEM) 

Zorunlu öğretim merkezi çağında olup normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek 

durumda olan otistik çocuklar için açılan merkezlerdir. Bu merkezlerde üst yaş sınırı 14tür.  

OÇEMlerde bireylerin öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini 

geliştirmek  ve topluma uymalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim 

programı uygulanır. 

OTİSTİK ÇOCUKLAR İŞ EĞİTİM MERKEZİ 

İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve  mesleki ortaöğretim programlarına devam 

edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli bireyler otistik çocuklar iş 
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eğitim merkezlerine devam edebilir. Bu merkezlerde, akademik bilgi ve becerilerin yanında iş 

eğitimi uygulamaları da yer alır. 

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 

-En başta öğretmen eğitim yapacağı öğrenciyi oldukça iyi tanımalıdır. 

-Öğrencinin özelliklerini, karakterini, ilgi duyduğu ve duymadığı şeyleri, onu etkileyen 

uyaranların incelemesi gerekmektedir.  

-Öğretmenin otizmi olan çocuğun sosyal açıdan  yetersizliklerini de göz önüne alaraksosyal 

becerilerini geliştirebileceğietkinlikler  düzenlemelidir.  

-Kurallar açık ve anlaşılır şekilde çocuğa aktarılmalıdır. 

-Çocuklara çalışırken hangi etkinliğin yapılacağını önceden açıkça ifade edilmeli ve çocuk 

bilgilendirilmelidir.    

-Çocuğun ne yapması gerektiği açıkça ifade edilemelidir.  

-Etkinlikler arası geçişlerde çocuğa bilgi verilmelidir.  

-Yapması gereken etkinlikleri takip edebilmesi için görsel olarak desteklenmiş etkinlik 

çizelgeleri kullanılmalıdır. Böylece çocuğun sırayı takip etmesi kolaylaşır.  

-Çocuğun arkadaşlarıyla etkileşim kurması teşvik edilmelidir.  

-Çocuğun sınıftaki oturma düzeni ve yeri sabit olmalı, çok sık değiştirilmemelidir. 

-Sınıfta veya etkinliklerde bir değişiklik yapılacaksa çocuk mutlaka bilgilendirilmelidir.  

-Çocukla konuşurken mümkün olduğunca açık ifadeler kullanılmalı , mecazi kelimelerden 

kaçınılmalıdır.  

-Çocuğun olumsuz etkileneceği uyaranlara karşı mutlaka önlem alınmalı ve buna göre 

düzenleme yapılmalıdır. 

 

14.VİDEO;YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR 

OTİZM VE BESLENME 

Osb sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde yetersizliklerinin yanı sıra sınırlı tekrarlayıcı 

davranış, ilgi ve etkinliklerin sergilenmesi olarak tanımlanmıştır. (APA,2013) 

Sağlıklı bir beslenme süreci sırasıyla iştah, yiyeceğin varlığı, yiyeceğin ağıza sunumu, 

yiyeceğin sindirim için hazırlanmasını,  yutmayı, sindirim ve boşaltımı içerir.  

DSM-5 ‘e (Thediagnosticandstatisticalmanual of mentaldisorders/ruhsal bozuklukların tanısal 

ve sayımsal el kitabı) göre “sıra dışı yeme bozuklukları ya da “beslenme problemleri” osbnin  

birincil ilgi problemleri tarihsel olarak osb nin erken dönemde tanı göstergeleri arasında 

sayılmaktadır. 

Ayrıca son dönemlerde yapılan çalışmalar, beslenme problemlerinin osbli çocuklarda oldukça 

yaygın olduğunu göstermektedir. 

OSB nin temel bileşeni olan sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışların beslenme problemleri 

içerisinde özellikle “yiyecek seçiciliği “ davranışına kaynaklık ettiği düşünülmektedir.  
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Otizmli bireylerin bağırsaklarının aşırı geçirgen olması ve beslenmelerinde seçici olmaları 

otizm tedavisinde beslenme yaklaşımlarının yararlı olabileceği görüşünü ortaya çıkarmıştır.  

Doğum öncesi tedbirler 

Hamile kalmadan en az 6 ay önceden itibaren anne adaylarının aşağıdaki tedbirleri alması 

gerekir. (bu tedbirler birçok doğumsal anomaliliği,prematüreyi,düşük doğum tartısını ve 

birçok hastalığı da önleyecektir.) 

 Varsa dişlerindeki civaiçeren amalgam dolgu maddesini çıkarttırmalıdır. 

 Civa ve diğer ağır metalleri içeren balık ve deniz ürünleri yememeli ya da iyice 

azaltmalıdır. (hamsi ve sardalye gibi küçük balıklar daha az ağır metal içereir.)  

 Gebelik sırasında timerosal (civa) içeren aşıların yapılmaması gerekir. İhtiyaç halinde 

ve tetanoz aşılarının timerosalsiz olanlarının yapılması gerekir. 

 Grip aşılarının bazıları da timerosal içerir. Ayrıca hamilelere grip aşılarının 

yaptırılması gerekmez. Çünkü grip sağlıklı beslenen bir gebeyi genellikle fazla 

etkilemez. Kaldı ki grip aşılarının koruyuculukları da oldukça kuşkuludur. 

 Unlu ve şekerli gıdalardan kaçınılmalıdır. 

 Bol taze sebze ve az şekerli meyve yenilmelidir.  

 Hiçbir şekerli tatlandırıcı veya tatlandırıcı içeren “light” hafif yiyecek ve içecek 

tüketilmemesi gerekir. 

 Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdaları tüketmemesi gerekir 

 Yeterli balık yağı (Omega 3) alınması gerekir.  

 Ayçiçeği, mısır, soya, pamuk ve margarin gibi omega-6 ve trans yağ asitlerinden 

zengin yağları diyetinizden çıkartın. Bunların yerine zeytinyağı ve doğal hayvani 

yağların(tereyağı, iç yağı ve kuyruk yağı) yenilmesi 

 Kefir, yoğurt, turşu, sirke nar ekşisive boza gibi probiyotiklerden(faydalı mikroplardan 

zengin gıdalarla beslenilmesi 

 Ekşimeyen veya kaymak bağlamayan sütlerin tüketilmemesi gerekir. 

 Pastörize ve homojenize sütlerden mümkün olduğunca kaçınılması ve uht teknolojisi 

uygulanmış kutu sütlerin tüketilmemesi gerekir. 

 Özgür dolaşan hayvanların etlerinin ve yumurtalarının tüketilmesi  

 Çevresel toksinlerden uzak durulması gerekir. 

Doğum sonrası tedbirler 

 Zaten zorunlu olan fenilketönüri taramasının yapılıp yapılmadığının kontrol de otizm 

edilmesi(fenilketönüri de otizme yol açan bir hastalıktır. Yeni doğan bebeklerin 

topuğundan bir damla kan alınarak yapılır. 

 İlk 6 ay tek başına olmak üzere anne sütü bir yıl ya da daha fazla alınması önerilir. 

 Çocuklara yutmayacaklarından emin olana kadar florlu diş macunu ve florl tabletleri 

verilmemesi (sodyum florürtoksiktir) 
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 Çürüklerin en önemli nedeninin unlu ve şekerli gıdalar olduğu unutulmamalıdır. )  

Otizm ve besinler 

 Etler(yağsız olmayacak, fazla pişirilmeyecek) 

 Kırmızı et(tercihen yemlenen değil otlanan hayvan eti), geleneksel sucuk kavurma 

pastırma vb. serbest. Katkı maddesi içeren salam ve sosis tüketilmemeli. 

 Sakatat(hastalıklı hayvan olmamasına dikkat edilmeli) 

 Beyaz et(tercihen köy tavuğu veya diğer kümes hayvanları) 

 Sağlık bakanlığının belirttiği zorunlu aşılar dışındaki aşıların yaptırılmaması 

 Yeteri kadar balık yağı (Omega 3) tüketilmesi 

 Ek gıdaların doğal olmasına dikkatedilmesi ve un ve şeker içeren gıdaların mümkün 

olduğunca verilmemesi 

 Bebeğin gümüşlendirilmesi ya da D vitamini takviyesi verilmesi 

Civa kaynakları 

 Egzoz gazları  

 Böcek ilaçları 

 Amalgam diş dolguları 

 İçme suları 

 Keçe 

 Kulak burun damlaları 

 Bazı aşılar(karma, hepatit B,HIB, grip) 

 Kontak lens solüsyonları 

 Çamaşır yumuşatıcıları 

 deniz ürünleri 

 Talk pudrası 

 Kozmetikler((maskara) 

 Ahşap koruyucu ve parlatıcıları 

Kurşun kaynakları 

 Motorlu araçların yaydığı egzoz gazları 

 Kurşun borularla evimize ulaştırılan sular 

 Kalıcı rujlar 

 Vinil okul çantaları 

 Tekstil boyaları 

 Duvar boyaları 

 Oyuncaklar 

 İçme suları 
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Alüminyum Kaynakları 

 Pişirme kapları 

 Folyolar 

 Aşılar 

 İçme suları 

 Antiasitler 

 Aşılar (pnömokok, Hepatit A, HPV) 

 Deodorantla 

Otizm ve besinler 

 Deniz ürünleri(balık, midye, ıstakoz) (ağır metal zehirlemesi nedeni ile yasak. 

Havuzda yetiştirilenlerde de toksinler mevcut olduğundan onlar da yasak)  

 Yüksek klorofil içerdiği için ağır metalleri bağlayan deniz börülcesi ve deniz 

yosunları(kolorellavespirullina) serbest  

 Yumurta: en kaliteli protein kaynağıdır. Köy yumurtası tercih edilmeli. Günde 1-4 

adet yenilebilir. Tercih sırasına göre 1.çiğ(enfeksiyon olmadığından eminseniz) ,2. 

Rafadan, 3. Lop, 4.kızartma(mümkünse yenmemeli, yenilecekse zeytinyağı veya 

tereyağı veya fındık yağında yapılmalı ve önce akı pişirilmeli, sarısı ayrıca çiğ olarak 

eklenmeli) 

 Sebzeler ve yeşil yapraklılar: her çeşidi yenilebilir. Daha çok çiğ yenmeli. Koyu yeşil 

yapraklılar Vitamini, kalsiyum ve magnezyumdan zengindir.ve ayrıca Omega 3 ve yağ 

asidi içerir. Doğal yetiştikleri için yabani otlar(ebegümeci, kuzukulağı, ısırgan otu, 

semizotu, labada vb. ) semizotu sebzeler içinde en önemli Omega 3 kaynağıdır.  

 Sebzeler ne kadar yeşilse o kadar klorofil içerir ve o kadar ağır metal ve toksin 

temizler. 

 Patates kızartması kesinlikle yenmemelidir. Sebze yemeklerinde uygun miktarda 

patates konulabilir 

15. Bölüm;OTİZM VE BESİNLER 

 

Sarımsak: Hücreleri paslanmaktan koruyan en önemli yiyeceklerden biri. Kükürtlü bileşenler 

içerdiği için aynı zamanda ağır metal boşaltımına da yardımcı oluyor. Kükürtlü aminoasitler 

otistiklerde genellikle düşük, sarımsağı ezin (yutmayın) ve en geç 1 saat içerisinde tüketin. 

Soğan da yüksek kükürt içerdiği için en az sarımsak kadar değerli her ikisi de bol miktarda 

yenilmelidir. 

Zeytin: Mümkün olduğunca tuzu çıkartılmalı sele zeytinin tuzu daha rahat çıkartılabiliyor. 

Daha çok yeşil zeytin tercih edilmeli. 

Meyveler: Elma, üzüm, çilek gibi fenol içeren meyveler fazla tüketilmemelidir. Kayısı, üzüm, 

muz gibi şeker içeriği yüksek meyvelerde sınırlı yenmelidir. Az şekerli meyveler daha çok 

yenilmelidir (tazesi tercih edilmeli). Meyve kurularının küflü olmamasına dikkat edilmelidir.  
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Rafine şekerler (çay şekeri, früktoz vb.) ve bunlarla yapılan yiyecekler (pasta, bisküviler, 

gofret, baklava vb.) büyük ölçüde azaltılmalıdır. 

 Çikolata: Bakır düzeyi yüksek olanlarda çikolata tüketimi azaltılmalıdır. Haftada bir kere orta 

boy sütsüz (bitter) ve kaliteli çikolata yenilebilir. Bakır düzeyi normal ya da düşük olanlar 

daha fazla çikolata tüketebilirler. Çikolatanın magnezyumdan zengin olması da en önemli 

olumlu özelliklerindendir. 

Bal: Günde bir iki çay kaşığı yenilebilir. Alelade ballar, her çeşit ve reçel aşırı şeker 

içerdiğinden yenilmemelidir. Meyvenin kendi şekeri ile yapılan pekmezler yenilmelidir.  

 Tatlandırıcılar ve bunlarla yapılmış diyet ürünleri yenilmemelidir. Özellikle 

aspartam(canderel, sanpa, aspartil, diyet-tat, nutra-tat, diyet kola, şekersiz sakız birçok diyet 

yiyecek içinde bulunur) depresyon da dahil olmak üzere birçok yan etkilere yol açabilir.  

Meşrubat: her türlüsü yasak. Evde yapılan taze meyve suyu (posası ile birlikte) içilebilir. 

Meşrubat olarak ayran, kefir, boza, şalgam suyu veya meyan kökü suyu için. 

 

ÖZELLİKLE ÖNERİLEN BESİNLER (ANTİOKSİDANTLAR) 

 Mercimek, kuru fasulye, nohut, taze fasulye, bezelye vb. 

Ceviz, fındık, fıstık, badem vb. sert kabuklu meyveler 

Turunçgiller, kayısı, karadut, kızılcık, kiraz, vişne, kuş üzümü, kırmızı ve kara üzüm, diğer 

meyveler 

Lahanalar, karnabahar, ıspanak, pazı, turp ve pancar yaprakları, şalgam, hardal yaprağı, nane, 

maydanoz vb. yabani yenebilen otlar 

Sarımsak, soğan, pırasa 

 

SELENYUM KAYNAKLARI 

Kabuklu kuruyemişler 

Et 

Yumurta 

Karaciğer 

PİŞİRME ŞEKLİ 

Yemekler kendi suyunda ağır ağır pişirilmeli; geleneksel yöntemler (buğulama, buharda 

pişirme) yanında turbo fırınlar da kullanılabilir. Böylelikle besin öğeleri fazla zarar görmez. 

Hızlı pişirme yöntemleri (mikrodalga gibi) besin kayıplarına yol açar, ayrıca kanserojen 

olabilirler. Mümkünse hiç yemeğiniz. Besin öğelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Besinleri 

folyoya sarmayınız. 

PİŞİRME KAPLARI 

 Daha çok toprak (güveç) cam ya da bakır kapları tercih edin. 

Emaye ve çelik tencere daha sonraki tercihlerdir. 

Teflon ve alüminyum kesinlikle kullanılmamalıdır. 

DİŞ TEMİZLİĞİ:  Her yemekten sonra mümkün değilse yatmadan önce dişinizi 2-3 dk 

fırçalayınız ve macunu yutmayınız. Çocuklarda yutmayacaklarından emin oluncaya kadar 

florür toksit olduğu için çocuklara flor tableti takviye etmeyin. Yiyecek ve içeceklerdeki flor 

(kalsiyum florür) doğal olup, toksit değildir. Florun diş çürüklerini azaltmadığını gösteren çok 

sayıda araştırma vardır.  

Hareket günde en az yarım saat hızlı yürüyüş yapılmalı ya da koşulmalı ve merdivenler çift 

çift çıkılmalı. Fiziksel hareketler yapılmalı, yorgun hareketlerden kaçınmalı. Derin temiz hava 

oksijeni artırın.  

GÜNEŞLENME 
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Güneşli havalarda en az yarım saat güneşe maruz kalınmalı.  Güneş ışınları daha rahat 

uyumanızı sağlar, depresyonu azaltır ve D vitamini sentezini artırır. D vitamini kemik 

hastalıklarına, romatizmal hastalıklara, kansere ve çeşitli müzmin hastalıklara karşı 

koruyucudur. Yazın mayo ile güneşlenirken başlangıçta güneşte fazla kalmayın. Dengeli 

şekilde yanın, haşlanmayın. Tatile çıkmadan önce depo şeklinde alınan D vitamini ampülü 

derideki yanmayı azaltır. 

UYARI: Mümkünse 22.00'den önce yatın. 5 saatten az 9 saatten fazla uyumayın. İyi bir uyku 

için midenizin boş olması gerektiğini unutmayın. 

Beslenme bireyin yaşamını sürdürmesi, diğer bir ifadeyle sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi 

için gereken birincil ihtiyaçlarının başında gelir. Dolayısıyla beslenme problemlerin 

giderilmesi, sağlıklı öğün davranışlarına sahip olunması ve ailelerin çocuklarına uygun 

beslenme stratekileri gütmeleri OSB'li çocukların yaşam kalitesinin ayrılmaz parçasıdır.  

Beslenme problemleri yaygın olup çiğneme güçlüğü, besin seçiciliği, takıntılı yemek gibi 

davranışlar sıklıkla görülür. 

Yiyecek seçiciliği; 

 Yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda tüketilmesi) 

Dokusuna (sadece yumuşak,sert,ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi) 

Tadına ( sadece veya daha çok şekerli, tuzlu, ekşi tüketilmesi) 

Isısına (sıcak veya soğuk) 

Rengine (sadece kırmızı ya da başka bir renkteki gıdaların tüketilmesi) 

Veya kokusuna göre seçici olmayı (yiyecek ayırt etmeyi) içeren ve OSB'li çocukların yaşadığı 

beslenme problemleri arasında en fazla rapor edilen davranış kalıbıdır. 

 Yiyeceğin seçiciliği, paralelinde, öğün problemlerin başında gelen ve özellikle OSB'li 

çocukların ebeveynlerini çok uğraştıran "yiyecek reddetme davranışını getirmektedir."  

Yiyecek reddetme davranışı sergileyen çocuklar, yiyeceklere (ağlayarak, öfkelenerek, 

yiyeceğe tükürerek ya da ağzını kapatarak) yemeği reddedebilir. Ya da son derece kısıtlı 

çeşitteki ve miktardaki tadı veya kokusu açısındaki yiyecekleri kabul ediyor.  

OSB'li çocukların beslenme problemleri sadece kendilerini olumsuz etkilememekte, ailelerde 

de yüksek oranda strese neden olmaktadır. 

sağlıklı beslenme veya normal gelişim gösteren çocuk kadar beslenme, OSB'li birey ve 

ailenin yaşam kalitesi açısından son derece önemli olmasına karşın, beslenme problemleri 

özellikle bu problemlerin çözümüne yönelik artarak geçerliği ortaya konulmuş sınırlı bir alan 

yazısı olduğu görülür. 

 

OSB'de Beslenme Problemlerine Yönelik Davranışsal Müdahaleler  

 OSB'li çocukların beslenme problemlerine yönelik müdahalelerin yayımladığı Uygulamalı 

Davranış Analiz İlkelerini barındıran çok sayıda bilimsel dayanıklı ve ilaç tedavisi içermeyen 

davranışsal müdahale araştırma incelenmiştir. 

 

 

 

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (BMI) 

Vücut kitle indeksi 2 ila 20 yaş arasındaki her çocuk için yaşları ve cinsiyetleri temel alınarak 

ağırlık/boy olarak hesaplanır. 

BMI puanlarına göre çocuklar; 

 Düşük ağırlık, 

Normal/sağlıklı ağırlık 
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Fazla kilo 

Fazla kilo riski olarak kategorize edilir. 

 Bağırsak hastası ise vücudun geri kısmı da hastadır. 

PROBİYOTİK - PREBİYOTİK 

Yeterli miktarda yenildiğinde insan ya da hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen 

mikroorganizmalara probiyotik denir. Bağırsaktaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını 

artıran ve aktivitesini uyaran ve insan ya da hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen 

maddelere prebiyotik denir. 

 

OSB çocuklarda bağırsak florası 

Otizmli çocukların çoğunda bağırsak florası bozulmuştur. 

Bu kişilerde protein bakteriler, mantarlar ve parazitler aşırı şekilde ürer. 

Bu patajen mikroorganizmalar yiyeceklerin sindirimini bozarlar ve eşitli toksinlerin 

oluşmasına yol açarlar. 

PROBİYOTİKLERİN GÖREVLERİ 

Bağışıklık sistemini güçlendirmek 

Yiyeceklerin hazmını kolaylaştırmak 

Vitamin sentezi yapmak 

Bağırsak duvarını zararlı maddelerden korumak ve bağırsak geçirgenliğini azaltmak 

Zararlı maddelerin kan dolaşımını geçmesini engellemek. 

Besin alerjilerini ve egzamayı önlemek 

Kronik enflamatuvar hastalıkların oluşumunu engellemek  

Kanseri önlemek 

Yaşlanmayı yavaşlatmak 

Depresyonu hafifletmek 

Otizm bulgularını hafifletmek 

İshali önlemek ve tedavi etmek 

İdrar yolu iltihaplarını önlemek 

Kabızlığı tedavi etmek 

Börek taşlarının oluşumunu azaltmak 

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN NELER YAPILMALI?  

Glutensiz-kazeinsiz diyet 

Ketojenik diyet 

Özel karbonhidrat diyeti 

Feingold diyeti 

Candida vücut ekoloji diyeti 

Elimine alerji diyeti ve yağ asidi 

Multivitamin, mineral, probiyotik takviyesi orizm tedavisinde kullanılan beslenme 

yaklaşımlarındandır. 

OSB'li hastaların en az %95'inin sindirim fonksiyonları ağır metal ve diğer toksinlere bağlı 

olarak bozulmuştur. 

Bu nedenle kazein (süt pıhtısı, peynir, yoğurdun susuz bölümü), glüten (buğday proteini) ve 

soya protein yapısındaki büyük moleküler sindirilerek en küçük birimleri olan amino asitlere 

parçalanamazlar ve bu şekilde kana geçerek bağışıklık sistemi ve beyinin işleyiş tarzını 

bozuyor. 

Bu gıdaların sindirilmemiş protein parçaları kana geçtiklerinde morfin etkisi göstererek 

(vücutta az miktarda üretilen serbest morfin miktarını artırırlar.) 
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Bu dış morfin bileşenleri (ekzorfin) nerdeyse bütün otistiklerde görülen göz teması kaybı ve 

öğrenme becerisinde azalma hiperaktivite, sterotipik hareketler ve self-mütilasyon (kendine 

zarar verme) gibi belirlerin oluşumunda büyük pay sahibidirler. 

Diyet ile bu morfinlerin kan düzeyi azalmakta ve klinik bulgularda aynı oranda 

hafiflemektedir.  

Otizmi tedavi edebilecek belirli bir diyet müdahalesinin olmadığı ancak bazı özel diyet 

uygulamalarının ve takviyelerin bazı bir çok olumlu davranış değişiklikleri görülür.  

Uygulanan beslenme tedavilerinin otizm semtomlarının hafiflediği şeker, katkı maddesi 

sindirilmesi zor nişasta içerikli yiyeceklerin çocuklarda alerjik reaksiyon yaratan gıdaların ise 

ağırlaştığı görülmektedir. 

 

 

6.ÜNİTE; 1.VİDEO:ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) 

Disleksi Türkçe karşılığı özgül öğrenme güçlüğü olan bir durumdur. Disleksi ile ilgili yanlış 

algılar, yanlış bilgilendirmeler sanal ortamda çok fazla sayıda vardır. 

 Dahilerin hastalığı disleksi diye kısa bir spot cümle vardır. Bu cümlede 2 tane temel hata 

vardır. 

1.Disleksi bir hastalık değidir. O bir durumdur. 

2.Dahilere ait değildir. Her disleksi çocuk dahidir diye bir algı tamamen yanlıştır. 

Disleksi Latince kökenli bir tanımdır. ‘’Dis’’ hata , ‘’ leksi’’ konuşmak, dil demektir. Disleksi 

konuşma hataları olarak da adlandırılır. Bir de durumun adıdır. Öğrenme güçlüğü olarak 

Türkçeye çevrilmiştir. Disleksinin Türkçe karşılığı tam anlamını karşılar. Özgül öğrenme 

güçlüğü kişiye özgü öğrenememe durumudur. Kişiye özgü olması genel işleri biraz zorlaştırır. 

Çünkü genel bir disleksi olması çözümünden bahsedilemez. Her çocukta farklıdır. Farklı 

şiddette görülür. Farklı semptomlar ortaya koyar. O yüzden bireysel çalışmanın ön planda 

olması gereken bir durumdur.  

Çalıştığınız okullarda, kurumlarda disleksi çocuklarının sayılarını gördüğünüz zaman 

şaşırırsınız çünkü çok fazla sayıda vardır. Disleksi çocuklarının sayıları neden bu kadar fazla 

arttı? Tarihten beri var olan bir durumdur ama tanılanmıyordu. Yaklaşık bu İngiltere’ de , 

Amerika’da 1960ların sonunda 1970lerin başında bu tür tanılar konmaya başladı. Sınıfta bir 

çocuk vardı ve bu çocuk diğer arkadaşlarından farklı öğreniyordu. Genel geçer eğitimde bu 

çocuklar dışarıda kalıyordu. Çünkü onlar arkadaşları gibi öğrenemiyorlardı ya da 

arkadaşlarından algıları farklıydı. Bu farklılıktan dolayı hemen dışlanır hale geldiler. Bu tür 

problemler ciddi anlamda okul hayatından onların uzaklaşmasına neden oldu.  
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Türkiye’de de durum farklı değildi. 1980li yıllarda eğitim sistemi biraz daha oturmaya 

başladıktan sonra öğretmenler şunu fark ettiler. Sınıfta bir çocuk var ve arkadaşları gibi 

öğrenemiyor. O yıllarda velilere şöyle bir öğüt verildi. Bu çocuk okumaz, bu çocuğu sistemin 

dışına alalım, bir çıraklık kuaför yanında çalışma, oto tamircilik gibi herhangi bir mesleğe 

yöneltin. Çünkü onların da görüşüne çocuk gerçekten iyiydi. İyiden kastettiğim sosyal 

ilişkileri vardı, konuşuyordu, anlatabiliyordu ama matematiği yapamıyordu, yazısı 

okunamıyordu, düzenli defter tutmuyordu ve her geçen gün eğitime öğrenmeye dair ilgisini 

azaltıyordu. Artık o dönemdeki öğretmenler bu çocuğun  okula dair ilgisi yok diye aileye 

böyle bir öğüt veriyorlardı ki çocuklar bu sistemden çıksınlar diye. O zamanlarda 5 yıllık 

zorunlu eğitim olduğu için çocuklar 5 yıl boyunca eğitim sitemi içinde kalıyor, 5.sınıftan 

sonra eğitim sistemi dışına çıkıyorlardı. Bu çocuklarda disleksi diye tanımlanmıyorlardı okula 

olan ilgisizliği diye tanımlanıyorlardı.  

Daha sonra 8 yıllık zorunlu eğitim başladı. 8 yıllık zorunlu eğitim başladığında branş 

öğretmenleri bir tür çocukla karşılaştı. Branş öğretmenleri o yıllarda okuma hatalarını 

düzeltemeyen, bazen okumayı bilemeyen bazen matematiksel becerilerde çok gerideolan 

çocuklarla karşılaştılar. Adı konulamayan bir problem vardı. Adı konulamayan problemden 

dolayı  çocuklar ortaokulda da ciddi anlamda yadırgandılar. İşin şöyle kötü bir yanı da vardı  

işin içine ergenlik de devreye girmişti. Akran baskısı da bu çocukları ve aileleri ciddi yorar 

hale gelmişti. 8 yıllık zorunlu eğitimin sonunda bu çocukları yine eğitim sisteminin dışına 

çıkıyorlardı.  

Artık ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitim var. Yani üçüncü kademede de bu sistemin içinde 

kalmak zorunda. Çocuklar bu kez lise öğretmenlerini bu tür şaşkınlığı yaşattılar. Lise 

seviyesine gelen bir çocuktan beklenen okuma, yazma, matematiksel beceriler ya da sosyal 

beceriler anlamında farklı bir şeylerin olduğu bir çocuk vardı. Farklı kelimesi bu çocukların 

hayatının tam ortasına konmuş bir kelimedir. Bu çocuklar farklı kelimesini o kadar çok 

duyarlar ki: 

-Bizim sınıfta bir çocuk var biraz arkadaşlarında farklı. 

-Bizim ortanca çocuk kardeşlerinden biraz farklı. 

En sonunda çocuk farklı kelimesini o kadar çok duyar ki şuna kanaat getirir. BEN 

FARKLIYIM! 

Ben farklıyım diyen bir çocuğun diğer arkadaşlarıyla eşdeş davranması onlarla birlikte 

davranmasına kendisi engel olur. Hep farklı davranmak zorunda kalır ki buna benlik algısı 

denir. Benlik algısı bu anlamda etraftaki insanların görüşleri doğrultusunda şekillenmiştir. 

Artık o farklı biridir. Ve liseye geldikten sonra lisede de çocuklar ciddi anlamda artık 

ergenliğin ve o akran baskısının ciddi yoğunluğundan dolayı ailelerle olan ilişkilerde bu 

anlamda sekteye uğrar. Çünkü ailelerde adı konmamış bir şeydir. Diğer özel eğitim gerektiren 

durumlardan mesela down sendromunu örnek verelim. Down sendromunda bir yüz tipinde bir 

farklılık vardır ve aile doğuştan biliyordur çocuğunun farklı olduğunu. Aile bütün hayat 
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dizaynını ona göre yapar ama disleksinin handikaplı tarafı bu. Her şey normal görünüyor. 

Gözler, kulaklar, konuşma her şey normal görünürken bazı alanlarda problemli durumlar 

yaşanıyor. Disleksi tanımlanmış her çocukta durum farklı olabiliyor.  

Disleksinin alt basamakları vardır. 

1.Konuşma ve okuma bozuklukları (Disleksi) 

Çocuklar okurken seslerin yerlerini değiştirirler. Yani kelimenin içindeki harflerin yerini 

değiştirirler. Konuşurken doğru söylediklerini düşünürler ama bir türlü konuşurken o seslerin 

yerlerini değiştirirler. Size bir örnek vermek istiyorum. 

Birinci sınıfa giden disleksi tanısı almış bir çocukla çalışma yaptım. Çalışmayı planladıktan 

sonra ona "Senle kısa bir çalışma yapıcam sence bu uygun mu? " diye sorduğumda bana 

"Ama bu çok roz olmaz mı? " dedi. Aslında çocuğun söylemek istediği "zor" kelimesidir. 

Ama z ve r harfleri yer değiştiriyor. 

Okurken de keza böyle. Okurken de mesela ilk sesi okumayıp ikinci sesten başlamak, sesli 

harflerden başlamak, hecelerdeki seslerin yerlerini değiştirmek gibi hatalar disleksiyi bize 

işaret eder. İşaret eder diyorum her bunu yapan çocuk disleksidir diye bir tanı koymak çok 

sert bir tanımlama şeklidir. Çünkü çocuklar uyaran eksikliklerinden dolayı da okumayı yanlış 

öğrenebilirler, konuşma becerisini geç kazanmış olabilirler. Uyaran eksikliğinin altına çizmek 

isterim çok kalabalık bir ailede büyüyen bir çocuk çok ses duyduğu için alıcı dil becerisi 

beslenir yani kelime haznesi bu anlamda beslenir, duyar ve bu tatbik etmekte çok zorlanmaz. 

Çünkü çok kişiyle konuşma imkanı bulur. Şu dönemki aile yapısında çekirdek ailelerde 

çocuk, anne-baba birlikte yaşıyorlar. Anne- baba çalışıyorsa çocuğun gün içinde duyduğu ses, 

kalabalık bir ailede yaşayan çocuğa göre oran olarak çok aşağıdadır. Ve bu çocuklar genelde 

konuşmaya geç başlar ve geç başlamasıyla birlikte çocukta farklı hatalara da yol açabilir o 

yüzden bu uyaran noksanlığını disleksiyi de bu anlamda karıştırmamak lazım. 

 

2. Diskalkuli ;Dis - hata , kalkuli - matematik demektir. 

Diskalkuli, matematiksel becerileri öğrenememe durumudur. Matematiksel becerileri 

öğrenemeyen bir çocuğun belki yazısı inci gibi olabilir, okuması çok iyi olabilir. Sadece 

matematiksel alanlarda zorluk yaşayabilir o yüzden kişiye özgüvenin biraz altını çizmek 

istiyorum. Her alt basamak her çocuktan görülür diye bir kaide yoktur. Genelde öğretmenleri 

şaşırtan şey de budur. Çocuk kafadan matematik işlemi yapıyordur ama yazısı okunaksızdır. 

Yazısı inci gibidir basit bir toplama işlemini yapamayabilir. Yani kafasında matematiksel 

işlemin yapısı oturmamıştır. Her çocuk öğrenir ilkesine hep inanmışımdır. Sadece doğru 

yöntemleri bulmak gerekir. 

 

3. Disgrafi:Dis- hata, grafi- çizim demektir. 

Disgrafi çizim hataları yani yazım hatalarıdır. Bu çocukların kalem tutuşundan başlamak 

üzere defterin sıra ya da masa üzerinde konumlandırmasından başlamak üzere bir hatalar 
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dizilimi vardır. Çocuğun kalem tutuşu farklıdır, defter koyuşu farklıdır ve bundan dolayı harf 

formunu doğru şekilde yansıtamaz. O harfin çizim aşamasında bu çocuklar biraz tersten 

başlayabilirler. Bu tersten başlama boyutunda da ciddi anlamda farklı formlar oluştururlar, 

farklı farklı yazım teknikleri oluştururlar ve kendileri de aslında bunu okuyamaz. Yazısı kötü 

olan insanların hepsi disgrafiktir diye bir kaide yoktur. Bazı insanlar yazısı kötü olsa da 

okuyabilirler. Disgrafisi olan bir çocuk kendi yazısını da okumakta zorlanır. Çünkü sadece 

yazı formuyla ilgili bir şey değildir. O dilin kurallarıyla da ilgili bazı şeyleri atlarlar. Yani 

kelimelerin bitişik yazılması, kelimelerin olmadık yerden ayrılması. Türkçe için söylüyorum 

bilmek diye bizim yardımcı fiilimiz var. Yapabilmek, koşabilmek, öğrenebilmek diye. Bilmek 

yardımcı fiilini bilmek anlamlı olduğu için çocuklar ayrı yazmayı tercih ederler Türkçe' ye 

özgü bir durum bu. Mesela yapabilmek kelimesini yazabilen bir çocuğun "yapa" yı ayrı 

"bilmek" i ayrı yazar. "Yapa" nın anlamsız bir şey olduğuyla ilgilenmez çocuk, "bilmek" 

anlamlıysa o ayrı yazılır diye düşünür. Disgrafik çocuklar buna karşı bir önlem 

geliştirmişlerdir. Bütün kelimeleri birleşik yazarak ayrı yazışma ile ilgili o hatalardan 

kendilerini bertaraf etmiş olurlar ki kendilerinin geliştirdiği bir yöntemdir.  

Disgrafi sadece harflerin formu değil defteri tutmaktaki problem anlamına da gelir. Defter 

formu da önemlidir. Disgrafik çocuğun gerçekten disgrafisi var mı yok mu diye anlayabilmek 

için geçmişte kullandığı defterlere bakmak iyi bir yöntemdir. Çünkü o defterler kaptanın seyir 

defteri gibidir. Çocuğun hangi aşamalardan geçtiğini gösteren, hangi aşamalarda bozulmalar 

olduğunu, hangi harflerde hangi yazım şekillerinde problemin olduğunu bize gösterir. O 

yüzden disgrafik çocuklarda defter kontrolü ciddi anlamda önemli bir unsurdur. Disgrafinin 

olması diğer alanları da yani öğrenmeyi ciddi anlamda geciktirir. Çünkü yazarken sırf defteri 

doldurmak için ya da öğretmenin tahtadakileri geçirmesinden sonra bu yönergeyi 

gerçekleştirmek için yapan çocuk bununla ilgili bir öğrenme sürecini gerçekleştiremediği için 

kişiye özgü öğrenememe durumu gerçekleşir. 

4. Nonverbal Disleksi:Sözel olmayan disleksik durumlardır. Genel bu akademik becerilerle 

çok alakalı olmadığı için bu alt basamak önemsenmez. Ama ciddi anlamda en önemli 

basamaklardan bir tanesidir. Genelde diğer akademik becerilerle ölçülebilen becerilerle 

görülen disleksik durumlarda eşlik eder. Çocuklar arkadaşlık kurarken problem yaşarlar. 

Oyun kurallarında, sınıf kurallarında, okul kurallarında, aile içi kurallarında problem yaşarlar. 

Haftanın günlerini sayarken, akraba ilişkileri adlandırabilmek ve o ilişkileri kurgulayabilmek 

adına problem yaşarlar. Bu problem sosyal hayat ile ilgili olduğu için çocuklar hemen fark 

edilir dışarıdan. Bu sebeple başkaları bu çocuk farklı yaftasını çocuklara yapıştırır. Farklı olsa 

ne olur olmasa ne olur diye düşünebilirsiniz. Çocuklar biraz acımasızdır. Akranlarına karşı 

acımasızlardır. Kendilerinden farklı olan bir çocuğu pek içlerine almazlar. İçlerine almadıkları 

zamanda çocuklar o öğrenme sevdalısı oldukları dönemde bazı uyaranlardan akran eğitimi 

gibi bir uyarandan mahrum kalırlar. Çünkü bu o kadar önemli bir durumdur ki akran eğitimi 

biz anneler, babalar ve öğretmenler çocuğa verdiğimiz eğitimin %49 una hakim oluruz. %51 

ilk kısmına akranlar hakimdir. Akran eğitimi ile bu çocuklar eğitim alırlar. Çocukların bu 
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akran eğitiminden mahrum kalmaları ciddi anlamda onların öğrenme becerilerini de geride 

bırakan unsurdur. 

Disleksi, diskalkuli, disgrafi ve sözel olmayan disleksi bunların hepsi her çocukta aynı 

şiddette görülmediği için durumun adı kişiye özgü öğrenememe durumudur. Özgül öğrenme 

güçlüğü adını oradan alır. Ailelerin bu anlamda desteğe ihtiyaçları vardır. Çünkü hem 

çocuklarının tanılanması ve çocuklarına doğru yol haritası çizilmesi boyutunda desteğe 

ihtiyaçları vardır. Bu destek çocukları etiketlemenin ötesinde bir şey olması lazım. Tanıyı 

koyduktan sonra ne yapacağız konusunu biraz irdelemek ve bunun üzerine bir şeyler yapmak 

gerekir ki burda maestro önemlidir. Maestro anne ya da baba değildir. Maestro öğretmendir. 

Bu işi yöneten, bu işte yol haritası çizen, bu işte çocuğu, aileyi yönlendiren, çocuğu doğru 

eğitim öğretim modelleriyle buluşturan kişi öğretmen olmalıdır. Öğretmenler eğer bu durumu 

kabul etmezlerse ki bu kabul etmeme durumları o kadar fazladır ki mesela ortaokulda tanı 

alan, lisede tanı alan çocuklar vardır. Aile hikayelerini dinlediğinde “bunu nasıl fark 

etmediniz bu ortaokula gelene kadar” dediğimde “ ya işte ilkokul öğretmenimiz dedi ki biz 

sınıf içinde bunu hallederiz bir problem yok” deyip hiç bir şey yapmadan ya da daha çok az 

şey yaparak çocuğu ortaokula taşıdığında ya da ortaokul öğretmenlerinin bu işi görmezden 

gelmesinden sonra liseye taşıdığında bazı şeyler için geç kalınmış olabilir. Biz disleksi 

tanısını akademik becerilerle çok örtüştürdüğümüz için en iyi tanılama zamanı ilkokul 

1.sınıfın sonları 2.sınıfın başları olarak düşünmek gerekir. İleriki yaşlarda tanılanırsa iş işten 

geçmiş mi olur? Hayır, tabi ki iş işten geçmiş olmaz ama en efektif yakalanma yaşı, en efektif 

müdahale yaşları bu dönemlerdir. 3. , 4. , 5.sınıflarda da tanılanacak çocuklar vardır. Bu 

çocuklarda da ciddi anlamda sistematik çalışıldığı zaman geçmişe dair bir şeyler 

toparlanabilir. 

  

 

2. VİDEO: ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)  

OKULLARDA DİSLEKLSİ TANISI ALAN ÇOCUK NASIL GELİR?  

Disleksi tanısında çocuğun kaynaştırma eğitimi ve rehabilitasyon merkezlerinden 

yararlanabilmesi için sağlık kurulu tarafından verilen bir rapor gereklidir. Nüfusu 2000’e 

kadar olan her ilçede Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır. 2000 nüfus altındaki  

ilçeler ise diğer ilçelerden yararlanabilmektedir. Bu merkezlere hastanelerden alınan sağlık 

raporu ile aileler başvuru yaparlar.  

RAM’da uzmanlar tarafından eğitsel tanılama yapılır. Uygulanan testler ve 

değerlendirme sonucunda çocuğun özelliklerine göre nasıl bir eğitim alması gerektiği 

tanımlanır.Çocuğun yaşı, çocuğun algılama boşluğu vb. kriterler bu tanıda önemlidir. Bu 

rapor ilçe milli eğitimde bulunan özel eğitim kuruluna gönderilir. İlçe milli eğitime bağlı 
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olarak çalışan bu kurul çocuğun kaydının bulunduğu okula yazı göndererek kaynaştırma 

kararını bildirir.  

RAM’ın çıkardığı bir diğer rapor ise özel eğitim destek raporudur. Bu raporla birlilikte 

çocuk, rehabilitasyondahaftada 2 saat eğitim alır. Bu raporda çocuğun performansı ve bir yıl 

içinde kazanması beklenen amaçlar kısmı bulunur. Bu amaçlar doğrultusunda eğitim verilir. 

Bir yıl içinde verilen bu hedefler değişken olabilir. Bazen erken kazanılır bazen de geç 

kazanılabilir. Burada temelde basitten karmaşığa eğitim planlanmalı ve aşama aşama 

ilerlenmelidir. 

Süreç esnasında çocuk nasıl öğrenip nasıl öğrenemediğinin sinyallerini verir. Bu 

noktada öğretmen, çocuğun verdiği geri dönütlerden yola çıkarak doğru yöntem ve teknikler 

kullanılmalıdır. Çocuğun öğrenmesini etkileyen faktörler öncelikle ortadan kaldırılmalıdır. 

Özgül öğrenme güçlüğünde çocuk bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Okul- özel eğitim 

merkezi-aile ağının bir bütün halinde sürdürülmesi eğitimin başarılı olmasını sağlar.  

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLAMA KURULU (BEP) 

Kaynaştırma eğitimi alması planlanan çocuğun okulunda bu kurul oluşturulur. Kurulda 

planlanan kararlarda mutlaka yazılı olması zorunludur ve katılanların imzaları olması 

gereklidir.  

Bu kurul üyeleri kimlerdir?  

Başkanı: Okul müdürü veya Müdür yardımcısı, Sınıf ve dersine giren öğretmenleri, 

Rehber öğretmen, Veli (mutlaka bulunmalıdır, bulunmaması yasal suçtur). 

Ne tür kararlar alınır? 

Öğretmenlerin görüşleri ve ailenin görüşleriyle bir bütün olarak çocuğun eksiklikleri 

ile ilgili bir planlama yapılır. Çocuğun değerlendirilmesi ile ilgili kararlarda bu kurulda 

belirlenir (ek süre, tek sınav yapma vs.). Destek eğitim odasından çocuğun yararlanmasını 

sağlamakta bu kurulun görevleri arasındadır. Bu odada çocuğun eksiklikleri birebir 

giderilmeye çalışılır. Çocuğun eksik kaldığı konularda destek eğitim odasında max 12 saati 

geçmemek kaydıyla eğitim verilebilmektedir. 

3. VİDEO : ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)  

Disleksinin alt başlıkları okuma bozukluğu ve konuşma bozukluğudur. Okuma ve konuşma 

bozuklukları çocukların okuma hataları, konuşma hataları üzerine seslerin değişiklikleri, 

okurken sesleri yanlış okumaları, eksik okumalar, satır atlama, kelime atlama gibi hatalardan 

oluşur. Konuşmada da bunlara benzer hatalar görülür. Okumada bu hataları daha net 

görmekteyiz. 
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KONUŞMA PROBLEMLERİ:  

Konuşma problemlerinde çocukların alıcı dil becerisi ve ifade edici dil becerisi adı altında iki 

tane aşamadan geçmeleri gerekir. Bu konuşma becerilerini kazanma sürecinde hepimizin 

geçtiği bir aşama türüdür. Önce alıcı dil becerimizi geliştiririz. Daha sonra ifade edici dil 

becerimizi geliştiririz. 

Çocukların, Konuşma Ve Okuma Hatalarının Oluşma Süreci:  

Zengin uyaranlarla buluşmayan çocuklar konuşma ve okuma problemleri yaşarlar. Konuşma 

problemleriyle hangi yaşta karşılaşırsak karşılaşalım bu problemlerin üzerine gitmemiz 

gerekmektedir. Çünkü konuşmam kötü, konuşmam anlaşılmıyor, hızlı konuşuyorum ya da 

konuşma hatalarım var diyerek konuşma sürecinden kaçan çocuklarda bu beceride görülen 

eksiklikler atlatılmaz. Aksine aradaki farklar açılır. Özellikle çocukluk döneminde arkadaşıyla 

olan farklar açıldıkça çocuğun umudu da kaybolur. Çocuğun motivasyonunu yükseltmek için 

de çocukla birebir çalışılmalıdır ve bu çalışma aleni olmamalıdır. 

Çocuğu durumun düzeleceğine ikna etmek için; 

Kolaydan zora modelinden bahsedebiliriz. Direk büyük büyük metinler verip çocukların 

okumasını istemek, sesli okumalarını istemek, yerine işi biraz eğlenceli kılmak 

gerekmektedir. Bir eğitimi oyuna bürümek, oyunun içine alarak bütün çocukların eğitimi için 

önemlidir. Çünkü oyun çocukların koşulsuz kabul etiği bir şeydir. Herhangi bir beceriyi 

oyuna bürüdüğünüz zaman da çocuk tarafından koşulsuz kabul edilir. Bu da hızlı öğrenmeyi 

gerçekleştirir. 

Çocuğun yanında sürekli yapamıyorsun, edemiyorsun denildiğinde, çocukta olumsuz benlik 

algısı oluşmaktadır. Okumayla ilgili de konuşmayla ilgili de bu benlik algısının olumsuza 

doğru yol alması hızlı bir şekilde gerçekleşir. Böylelikle de çocuk çok ciddi anlamda 

okumadan da konuşmadan da uzaklaşır.    

Ne kadar bir beceri üzerinde çalışırsak o kadar gelişiriz ilkesine göre bir beceri üzerinde 

çalışmazsak, o beceriyi yok sayarsak çocuklar bu beceride ciddi anlamda körelir. 

Konuşmadan, okumaktan uzaklaşan bir çocuk da bu konularda ciddi problemler yaşar. 

Çocuklar bu problemi şöyle çözmeye çalışırlar: 

Okuma boyutunda, “ Okuyorum ama içimden okuyorum.” konuşma boyutunda da “kısa 

cümlelerle, kısa kelimelerle, tek kelimeli ifadelerle” size cevap verirler ve sizinle iletişime 

geçmek istemezler.  

Okuma ve konuşma problemi yaşayan çocukların bu konularda desteklenmesi gerekmektedir. 

İlk önce alıcı dil becerisinin desteklenmesi gerekir. (Ders anlatan hocaya göre) Bunu da şu 

şekilde yapabiliriz: 
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Masallar, hikayelerle ya da sesli okumayı dinlemesini sağlamalıyız. Böylelikle ilk başta 

çocuğun kelimelerin nasıl çıktığını, ağzın o kelimeyi o sesi çıkartırken ne şekil aldığını, dilin 

ne şekil aldığını gözlemlemesini sağlamalıyız. 

Çocuklar yatmadan önce onlara hikayeler anlatılması, masallar anlatılması ciddi anlamda 

kelime dağarcıklarını da geliştirir. Kelime dağarcığının gelişmesi alıcı dil becerisinin 

geliştiğini göstermektedir. Yani etraftaki nesnelerin isimlerini öğrenmek, duyların isimlerini 

öğrenmek, kendilerini ifade etme becerisini bu anamda desteklemek, alıcı dil becerilerinin 

temellerini oluşturur. 

Belli bir süre sonra çocuklar aldıklarını dışa vurmaya başlarlar. Ki buna ifade etme becerisinin 

gelişimi denir. Çocuklar kendilerini ifade ederken eleştiriye maruz kaldıklarında hemen 

kendilerini geri çekmektedirler. Halbuki biraz sabırla biraz daha çocuğu destekleyerek, onları 

net bir şekilde dinleyerek çocukları kendilerini bu anlamda geliştirmek için motive etmiş 

oluruz. Örneğin okuduğunuz bir hikayeyi, anlattığınız bir masalı okumayı yazmayı bilmeyen 

bir çocuğa bile anlattığınızda, onun üzerinde konuştuğunuzda artık o hikaye çocuğa aittir. 

Yani kendilerini ifade etme becerilerinde çocuklara fırsat tanımak gerekir. 

OKUMA PROBLEMLERİ: 

Okuma problemlerinde genelde “d” ve “b” harflerinin karıştırılması örnek gösterilmektedir. 

Ancak okuma problemi yaşayan çocuklar birçok harfi karıştırırlar. (Örneğin, “l” yerine “r” 

kullanmak, karşılaşıyorlar yerine kalşılaşıyollal demek.) el yazısını okumada da “y” ve “h” 

harfleri karışır. 

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kelimelerin sonuna iyelik ekleri eklendiğinde 

çocuklar bu ekleri de kaçırabilirler. Yani uzun kelimelerin sonlarını okumayabilirler. Aradaki 

heceleri de atlayabilirler, bu da bir okuma problemidir. Bu problemi en aza indirmek için 

eğiticinin kalemle okunan heceleri takip etmesi önemli bir çalışmadır. ( Çocuğun heceleri 

parmakla takip etmesi tavsiye edilmemektedir.) Bu çalışmada, çocuk yanlış okuduğunda 

“Yanlış okuyorsun.” demek yerine çocuğa, kullandığınız kalemin sihirli bir kalem olduğunu 

ve o yanlış okuma yaptığında kalemin duracağını söylerseniz çocuğun motivesi azalmamış 

olur. Böylece çocuğun okuma hataları da toparlanmış olur. 

Eğitimde hiçbir zaman “ boyacı küpü mantığı” güdülmez. Yani biz bu tekniği denedik ama 

sonuç alamadık gibi bir düşünce olmamalıdır.  Dener denemez bir tekniğin çocukta etki 

yaratması diye bir şey söz konusu değildir. 

Eğer çocuk satırları karıştırıyor ise alttaki satırları kapatan bir karton ya da bir nesne ile 

çocuğa okuduğu kısmın tekrar edilmesi önemli bir çalışma türüdür. Yani çocuğun hata yapma 

ihtimalini ortadan kaldırmak için alacağınız bütün önlemler çocuğun okuma kalitesini 

geliştirir. 
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Heceleri yutmalar, harfleri yutmaların alt yapısında bir de hızlı okuma çabası bulunmaktadır. 

Bunu bazen çocuk bir an önce bitsin diye de hızlı okumak adına kelimeleri yutar. İlkokulda 

çocuklara yaptırılan okuma yarışmaları (bir dakikada kaç kelime okur), çocukların okuma 

niteliğinden çok kaç kelime okuduğuna odaklanmasına neden olur. bu yüzden okuma 

yarışlarının çocuklara kazandırdığından çok kaybettirdiği vardır. Nicelikten öte niteliğin daha 

çok güdülmesi gerekmektedir. Bu okuma yarışmalarında noktalama işaretlerinin de 

anlamlılığı yiter gider ki noktalama işaretleri sırf yazı bütünlüğü, anlam bütünlüğü olsun diye 

konmamıştır. Noktalama işaretlerinin konma amacı, cümleler arasındaki bölünmelerle 

okuduğunu anlama becerisini desteklemektedir. 

!!! Cümleleri Fark Etme Adına Çalışma Önerisi:   

Çocuklar metinleri okurken cümle arasındaki noktalara geldikleri zaman masayı tıklasınlar. 

Masayı tıklatmaları onların yaklaşık bir saniye kadar duraksamalarını sağlar. Bu da 

çocuklarda cümlelerin kendi içlerinde anlamlandırılması anlamına gelir. Bu teknikle de 

çocuklar okuduğunu anlama becerisi kazanır.  

Okuma ile ilgili yapılan çalışmaların sonunda mutlaka bir takdir cümlesi gerekir. Çocuğun 

yaptığı için onaylanması gerekir ki bu çok önemli bir aşamadır. Çocuklar beden dilini okuyan 

canlılar oldukları için dilimiz aferin derken yüzümüz hiç beğenmedim diyorsa çocuk hiç 

beğenmedim kısmına odaklanır. Çünkü çocuklar beden dilimizi daha samimi bulur. 

Çocukların yaptıkları hataların büyük bölümü düzelmese dahi yaptığı çabanın takdir edilip 

desteklenmesi gerekir. 

DİSGRAFİ (YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU ) : 

Disgrafi, disleksinin önemli bir alt basamağıdır. Disgrafide okumayla eşdeğer giden yazım 

hatalarından bahsedilir. 

Disgrafi (yazım hataları); el yazısı döneminde “h” ve “y” harflerini karıştırmak, büyük küçük 

harfleri karıştırmak, noktalı harflerin noktalarını koymamak, harfleri birbirine bitişik yazmak 

ya da kelimeleri ayrışık yazmak gibi hatalardan oluşur.  

Disgrafinin sonucunda çocuk yazdığını kendi okuyamaz ve ciddi bir bilgi kaynağından da 

mahrum kalmış olur. Yazmanın çocuk için eziyet haline gelmesi de çocuğun öğrenmesini 

büyük oranda zorlaştıran bir durumdur. Bu durumda yine “ kolaydan zora modeline” dönmek 

lazımdır.  

İlkokulda okuma yazma becerisine başlayan çocuklarla küçük yazma çalışması yapılmalıdır. 

Küçük yazma çalışmalarında, harf unutan çocuklar, ardaki sesli harfleri yazmayan çocuklar 

bakarak yazmalılar. Buna yönelik çalışma kağıtları hazırlanabilir. Bunun için “ Comic Sans” 

yazı türü önerilir.( hocanın önerisi) Bu yazı türü ile hazırlanmış bir çalışma kağıdında çocuk 

yan tarafta yazanların aynısını yazmakla işe başlayabilir. Çalışmaya bu şekilde başlanabilir. 

Punto olarak da bilgisayardaki 13-14 büyüklüğündeki yazı, ilkokuldaki bir çocuğun yazısı 
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büyüklüğündedir. Hemen hemen bu puntolarda yazılmış yazılardan oluşan çalışma kağıtları 

hazırlanabilir. 

Eğer harf formunda bir problem varsa, çocuk o harfi normalde yapması gerekenden farklı 

yapıyorsa, daha büyük formlarda çalışılmalıdır. Yani 40 punto 50 punto harflerin ayrıntılarını 

görmesi açısından uygun olabilir. Hatta eğer çalışma alanınızda bilgisayar desteği de 

bulunmaktaysa çocuktan yazmasını istediğiniz şeyleri yazıp, o harfleri griye boyayarak (gölge 

şeklinde) çıktı alabilirsiniz. Çocuk da o gölgelerin üzerinden geçerek harf formunu kendi 

belleğinde kaydedebilir.  

Bir sonraki aşama olarak çocuktan resimde gördüğü nesnenin ne olduğunu yazması 

hedeflenir. Yani bakarak yazmak yerine, nesnenin resmini görüp onun ne olduğunu yazması 

beklenir. Bir sonraki aşama, gördüğü olayı yazması ya da eğitimcinin dikte ettirdiği şeyleri 

yazmasıdır.  

Eğitimciler olarak “çok çalışılırsa başarıya ulaşılır” mantığından uzaklaşıp “ düzenli çalışılırsa 

başarıya ulaşılır” mantığını benimsememiz gerekmektedir. Düzenli çalışmadan kastedilen, 

çocuğun dikkat becerisi, dikkat süresi baz alınarak çocukla buluşulması ve çocuğun belli 

aralıklarla bu çalışmaları yapmasıdır. Örneğin, haftada sadece pazartesi günleri yazı çalışması 

yapılıyorsa, siz her pazartesi aynı noktada dönüm duruyorsunuz demektir. Bunun giderilmesi 

için: 

Eğer çocukla her gün bir araya geliyorsanız siz, gelemiyorsanız aileleri ödevlendirerek 

çocuğun her gün kısa da olsa yazım çalışmaları yaptırılması gerekmektedir. 

Yazım hatalarıyla ilgili önemli şeylerden bir tanesi de “ otokontrol mekanizmasıdır”. 

Otokontrol mekanizması, çocuğun kendi kendine hatasını görebilme becerisidir. Çocuk bu 

beceriyi edinene kadar, çocuğun yaptığı hatalar bir öğretmen ya da çocuğun annesi babası 

tarafından uyarılıyor,  “ burada cümleye küçük harfle başlamışsın, Ankara özel bir isimdir onu 

küçük harfle yazmışsın, heceler arasında boşluklar bırakmışsın, kelimeleri bitişik yazmışsın 

vb.” gibi çocuğa uyarılar geliyorsa ve çocuk bu uyarılardan sonra hatalarını düzeltiyorsa, 

çocuk otokontrol mekanizmasını geliştiremez. Çocuğun otokontrol mekanizmasını 

geliştirmesi için;  

Bir çocuğu izledikten sonra çocuğun yaptığı hataları gözlemleyip,( örneğin küçük harfle 

cümleye başlaması) sanki o hataları siz yapıyormuşsunuz gibi davranıp, o hatalardan oluşan 

bir çalışma kağıdını çocukla buluşturun. Yönergede bu hataları belirtip, çocuktan hataları 

tespit etmesini isteyin. ( Örneğin, “Aşağıdaki metinde dört cümleye küçük harfle başlanmıştır. 

O cümleleri bulup düzeltir misin?”) çalışma kağıdında yapılan hataların sayısını yönergede 

belirtmek çocuğun etkinliğin tamamına odaklanmasını sağlayacaktır. 

Çocuğun defterini kontrol etmek de eğitimci için önemlidir. Çünkü çocuk sizin yanınızda hata 

yapmamaya özen gösterse de kendi başına kaldığında defterinde hatalar yapıyor olabilir. Gün 
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içindeki etkinliklerde çocukları yazmaya teşvik etmek de güzel etkinliklerdendir. Örneğin, 

evde market listesini çocuğun yazması, çocuğun yazma becerisini geliştirecek etkinliklerin 

başında gelir. Bu anlamda aileleri de desteklersek Disgrafi ile mücadele edebiliriz.  

4. VİDEO; (OZGUL OĞRENME GÜÇLÜĞÜ) 

diskalkuli, matematik öğrenme güçlüğü. Kolaydan zora modeliyle öğretim önemli.  

Çocukların o ayki modüllerin bir alt basamağından başlanmalı. çocuklar. matematikle hayatın 

içinde buluşturulmalı. 

çocuğun matematik alanındaki eksikliklerini belirlenmeli.  

çocuktaki matematik becerileri eksikliklerini belirlemek için: yaşının gerektirdiği kazanımlar 

ile çocukta var olan kazanımları karşılaştırılır. sınıfların müfredatını bilmek gerekir. hangi 

sınıfta hangi becerileri kazanmalı. matematiksel becerilerden yapabildikleri ve yapamadıkları 

belirlenir. yapabildiği kısımlardan başlanır.  

üç haneli toplama işleminde birler basamağını topla, onlar basamağını topla, yüzler 

basamağını topla ifadesi çocuk için uzun ve karısık bir ifadedir. 

işlem formunu mümkün olduğu kadar büyüt. tek bir işlemi A5 boyutunda bir kağıda büuük 

puntolarla yazın. büyük yazmanın avantajı birler, onlar basamağını rahatlıkla gösterebilirsiniz. 

işlem işaretini öğrenci rahat görür, anlar. işlemi kendi yazarken artı ve çarpı işaretlerini daha 

doğru, anlaşılır yazmasını sağlar.  

önce toplama ve çıkarma işlemerinin aşamaları yavaş yavaş verilmeli sonra çarpma ve 

bölmeye geçilmeli. çarpmadan önce ritmik saymalar çelışılmalı. örneğin; 2,4, 6. ritmik sayma 

müziksel olarak yaptırılmalı. top atıp yakalayarak ritmik saymalar gerçekleştirilebilir. oyunla 

matematik verilmeli. 

analitik, matematiksel  düşünme nasıl gerçekleşir? okunan bir problemi işleme çevirmek 

gerekir. bununniçin okuma hatalı giderilir. cümlelerin ayrışması önemlidir. problem üç dört 

satırdan oluştuğunda disleksi olan çocuklar için  satırlar birbirine girebilir anlaşılmaz hale 

gelir. noktalama işaretleri yerinde kullanılmadıysa soru bütünü anlaşılmaya bilir. çocuk 

problemi cözemez. ne yapılmalı? her cümlenin bir satırda olduğu çalışma kağıtları 

hazırlanmalı. 
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ÖRNEK: 

 ahmet' in 25 tl vardı. 

dedesi  ona 30 tl daha verdi. 

ahmet parasının 37 tl 'si ile kitap aldı. 

ahmet' in kaç tl' si kaldı? 

katı, verdi, harcadı kelimelerinin çarpma, toplama ve çıkarma işlemi  olduğunu bilmiyorsa 

problemi çözemez. bu durumda bir adım öncesindeki çalışmalar yapılır. bu çalışmalar; fazlası, 

eksiği, verirse, alırsa, harcarsa kelimeleriyle ilgili çalışmalarda bu kelimelerin altı çizilmeli. 

çocuğa hangi kelimede hangi işlemin yapıldığını egzersizlerle öğretilir. 

dokuz sayısının beş eksiği. 

beş kalemın vardı annen dört kalem daha verdi. 

bol bol okuma okuma kalitesini gelistirmez ama dikkatli, niteliğini önemseyerek okuma 

okuma kalitesini geliştirdiği gibi:  gibi bol bol problem çözmek çocuğu matematikten 

soğutabilir. ama çocuğun dikkat seviyesi dikkate alınarak bir sayfa etkinliği bitirme hazzını 

yaşatırsak matematikle barışıklığını da sağlamış oluruz. 

bir A4 kağıdına 15 problem de yazılabilir. her problem için üç dört dakika ayıran bir öğrenci, 

bu kadar uzun süre odaklanıp soruları çözemez ve o sayfa hep yarım kalır. öğrencide ben bir 

sayfa soru çözemiyorum düşüncesi oluşur. soru sayısı dikkat süresi göz önüne alınarak 

düşürülmeli. böylelikle çocukta bir sayfa matematik sorusu çözdüğüne dair algı oluşur. 

problem çözmede hız kazandıkça soru sayısı artırılır. bunun zaman alacağı unutulmamalı. 

matematik algısı önemlidir. 

4. sınıf ve sonrasında soyut dönem başladığında matematiksel işlemler daha soyuttur. soyut 

işlemleri yapmakta zorlanır ve matematikten uzaklaşmaya, ilgilerini kaybetmeye başlar.  

Çocuk hazıır değilse, zorlanıyorsa samut işlemlerle devam edilir.  

ÖRNEK:  

 3x= 15 işlemini öğrenci yapamayabilir. bu işlemi somutlaştırmalıyız. 

 3 kilo elmayı 15 tl alıyorsan, 1 kilo elmayı kaç tl' ye alırsın?  

görsel öğelerin kullanuılması, hayatın içinden örnekler verilmesi matematik becerilerinin 

öğrenilmesinde ciddi katkılar sağlar. 
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SÖZEL OLMAYAN DİSLEKSİ (Nonverbal Learning) 

Disleksinin alt basamaklarındandır. akademik becerileri sorgulanmadığından ebeveyn ve 

öğretmneler tarafından önemsenmez. ölçülebilen öğrenme güçlüklerini ençok destekleyen 

veya köstekleyen diskleksi çeşididir.  

çocukluk döneminde oyun kurallarını oturtamamaktan başlar. saklanbaç oyununda gözlerini 

kapatmadan sayması nedeniyle bir süre sonra arkadaşları tarafından oyuna alınmaz, dışlanır. 

bu nedenle bir çok sosyal alanlardan da uzaklaşır sosyal becerilerini yitirirler. kendini ifade 

etme, haklarını savunma, istek arzularını söyleyebilme becerileri vb ... 

çocuğun sosyal becerilerini destekleyen planların olması gerekir. 

ailelere, çocuğun grup sporlarına katılarak sosyal becerri kazandırılması önerisi verilebilir. 

aileler çocukların zorlanacaklarını düşünerek gruplara sokmak istemeyebilirler aileler 

yureklendirilerek çocuğun gelişimi için önemi anlatılmalı.  

çocukların sosyal becerilerini geliştirebilmeleri için ailelere kaliteli zamanın nasıl geçirileceği 

ile ilgili bilgi verilmeli. örneğin sadece sinemaya, avm ye gitmek çocukla zaman gecirmek 

anlamına gelmez.  

çocuğunu dinlemeye değer bulmak, fikirlerine değer vermek de çocukların sosyal becerilerini 

artıran unsurlardır. ailelere akraba, arkadaş ortamlarına sokularak sosyal becerilerinin 

gelişiminde önemli olduğu ailelere öğretmenler tarafından anlatılmalı. 

sosyal ortamlarda neden arkadaşınla konusmuyorsun olumsuz bildirimlerden kacınılmalı. en 

ufak bir olumlu davranısında hemen geeri bildirimle çocuk pekiştirilmeli 

5. Video; Özel öğrenme güçlüğü (disleksi)  

Öğrenme stileri 

Var olan öğrenme modelleri birbirini destekler niteliktedir. Biri doğru diğeri yanlış 

diyemeyiz.Birden fazla öğrenme modeli bir arada kullanılabilir.çocukları gözlemleyerek 

onların en iyi nasıl öğrendiğini keşfedebiliriz. 

Öğrenciye verdiğimiz bilgileri dönüt olarak almamız gerekir.verdiğimiz bilgiyi dönüt oarak 

alamıyorsak brşeyler eksik yapılmış demektir. 

Çocuklar öğrenmeye hazır hale getirilmelidir.öğretmen derse başlamadan önce çocuk ile bağ 

kurmalıdır. Bu bağı kurabilmek için aileden yardım alınmalıdır.aile ile iletişim bağı 

kurulduktan sonra öğrenci hakkında geniş ve net bilgiler alınmalıdır.aile ile iletişimde 

ayrıştırıcı sorular sorulmalıdır. 

örnek verecek olursak ; 
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-okula gitti mi? 

-okuldaki öğretmenlerin görüşleri ne doğrultudaydı? 

Buna benzer sorular sorulduktan sonra cevaplar bir portfolyodatoplanmalıdır.ayrıştırıcıbilgler 

not alınmalıdır.öğrenci ile tanıştıktan sonra direk derse geçmek yerine kolaydan zora eğitim 

modeli ile öğrencinin var olan bilgisiyle yapacağı etkinlik ile derse başlanmalıdır. Öğrenciye 

yapabileceğini başarabileceğini aşılamak gerekir. 

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar genellikle başarısızlık hikayeleriyle geldikleri için  

özgüven eksikliği ile gelirler. ‘ Ben yapamam ,ben zaten bu şekilde yazıyorum vb. ‘ yargılarla 

gelirler.aileleri yönlendirmek ve bilgi vermek gerekir.özgül  öğrenme  güçlüğü olan 

çocuklarda dikkat eksikliği olur. Dikkat seviyesi zeka seviyesi ile alakalı değildir. Dikkat 

çalıştıkça gelişen bir beceridir. Çocuğun dikkat seviyesi akranlarından  düşük seviyede ise 

dikkat çalışmalarıyla artttırılabilir. 

Dikkat seviyesi nasıl arttirılır: 

1 – yapılacak çalışma üzerine odaklanması gerekir. 

2 – genel bir hedef olmaz.yaş skalasına göre bir hedef belirlenir. Örneğin , 72aylık bir 

çocuğun dikkat süresi  7-12 dakika arasındadır. Dikkat eksikliği olan çocukta bu aralıkta ciddi 

düşüşlerde görülür. 

Dikkat eksikliği olan çocuklarla çalışmaya başlayınca kronometre tutulur. Dikkat süresine 

bakılır. Dikkat süresi belirlendikten sonra  bu süreyi uzatmak için bulmaca ,puzzle, oyun 

kartları ,labirentten çıkma , boncuk dizme ,örüntü oluşturma  gibi dikkat geliştirici etkinlikler 

yapılmalıdır.   

Çocuklarda davranışların olumlu yönde desteklenmesi olumlu davranış artışına neden olur. 

Böylece olumlu benlik algısı oluşur. Eleştiriden uzak yapıcı yorum yapılmalıdır. Akademik 

başarı gösteremeyen çocuk aykırı davranış göstermeye başlar. Doğru teknik uygulanırsa   ve 

doğru materyal kullanılırsa her çocuk mutlaka öğrenir. 

6.VİDEO ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)  

Belirtiler: 

En efektif tanılama 1. sınıfın sonları 2. sınıfın başlarında olur.  

Konuşma ve okuma bozuklukları: 

Çocuk konuşmaya, okumadan çok daha önce başlar. Dislektik çocuklar yaşıtlarından bir tık 

farklıdır farklı kelimesi  önemlidir bizim için. Çünkü çocukların etrafında sürekli döner durur.  

Devamlı etrafındaki insanlar çocuğa; konuşması farklı, hareketleri biraz farklı, o biraz farklı 

oyunlardan hoşlanıyor gibi  yorumlarda bulunur.  Bu yorumlar ta ki okul öncesinden başlar.  
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Aileler bu anlamda gözlem yaparlar fakat aileyi anlayışla karşılamak lazım çünkü çocuğu 

hemen psikolog ya da psikiyatriste buluşturmazlar. Çünkü hiç bir ailenin hayali ileride 

çocuğum olsun, öğrenme güçlüğü olsun, akranlarından geri gitsin ve ben bununla mücadelede 

edeyim diye bir hedefi yoktur.  O yüzden aile bu farklılıkları kendi de görür ama gördükleri 

anlamlı bir fark olmadığı için öteleme yoluna gider.   

Öteleme nedir? Örneğin çocuk 3 yaşında arkadaşları konuşmaya başladı, çocuk hala tek tük 

konuşuyor. '' Durun bakalım bir 4 yaşına gelsin, hele bir kreşe başlasın, '' gibi mihenk taşı 

belirlenir ve oraya doğru öteleme yapılarak  çocuk kendini  toparlasın diye beklenir. Özellikle 

nonverbal (sözel olmayan disleksi) aileler tarafından ciddi anlamda farkedilir ama 

kondurulmaz. 1. sınıfa kayıt olduğunda öğretmen tarafından uyarılar başlar. Aslında okul 

öncesine gittiyse çocuk oradaki öğretmenler tarafından da fark edilir. Çünkü ay hesabına göre 

oradaki eşteş çocukları izleme imkanları vardır. Öğretmen aileye ipuçları verir fakat aile 

otorite olarak görmez ve öteleme yumağına dahil eder. '' Öğretmen böyle dedi ama seneye 

okula başlayınca toparlanır, '' gibi düşünceler de bulunur. Konuşma problemleri ile işaret 

ettiği okul öncesindeki durum, okuma başladıktan sonra ilkokulda devam eder. Bir sınıfa 

başlayan çocuklar seslerin yerlerini değiştirebilirler. Örneğin al diye yazılan heceyi la diye 

okuyabilirler. Çocukların kafasında soldan sağa okunur diye bir kaide yoktur. Çocuklar iki 

türlüde okuyabilirler. Daha sonra sınıf genelinde herkes soldan sağa okumaya başlar. 

Aralarında disleksi bir çocuk var ise bu çocuk ısrarla al hecesini bazen al bazen la diye okur. 

Bu okumayı öğrenme aşamasında normalmiş gibi gözükse de 1. sınıfın sonunda çocuk hala 

sesleri farklı ve yerlerini değiştirerek okuyorsa o zaman aklınızın bir kenarında disleksiye dair 

bir soru işareti olması lazım. Evde desteklenen çocuk karıştırıyorsa daha çok şüphelenmeliyiz. 

Anne ve babanın yoğun çalışma temposu, çocuğun parçalanmış bir ailede olması ya da büyük 

ebeveynlerle yaşıyor olması, çocukları uyaran anlamı da noksan bırakır ve arkadaşları kadar 

çalışamazlar. Bu çocuklar da aynı disleksik çocuklar gibi hatalar yaparlar. Bu tür çocuklarla 

karıştırılmaması için disleksi tanısı koymadan önce çocuklarına aile hikayelerinin alınması 

gerekmektedir. Uyaran eksikliği yaşadığı için mi dislektik özellikler gösteriyorun ayrımı 

yapılması gerekir. Tanı koymak adına önemli olsa da her iki durumda da yapılacaklar 

benzeşiktir.  

Uyaran eksikliğinde aileyi göreve davet edersiniz ya da oluşan boşluklara başka şekillerde 

doldurmaya çalışırsınız. Okuma bakımından ciddi hatalar yaptıkları için arkadaşları tarafından 

tabir yerinde ise komik duruma düşerler. Çocuk açısından komik duruma düşmek onları okul 

sisteminden uzaklaştırır. Ailelerinin tanımlamayı karşılaması hemen olacak bir iş değildir. 

Hatta öğretmene karşı ailelerin tepki geliştirmesine neden olur çünkü onların nezdinde her şey 

normal görünebilir. Diğer çocuklarla kıyaslama imkanı olmadığı için, sadece kendi 

çocuklarını gördükleri için, onlar açısından anormal bir durum yoktur. Aileler genellikle işi 

bürümek adına '' ben de çocukken bu şeyi yaşardım'' deyip ''ama şu anda normalim'' diye 

cümlelerini devam ettirirler.  Çocuklarının da hiçbir şey yapmadan, müdahale etmeden yine 

normale döneceğini ya da hiçbir problem yaşamadan hayatlarına devam edeceklerini 
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düşünürler.  Kendi anlattıkları hikayelerde de bunun problemlerini hissedersiniz. Ailelere 

çocuğunuzun sizin gibi problemler yaşamasını ister misiniz diye sorduğunuzda hayır cevabını 

alırsınız. Ailenin de işin içine girmesi lazım ki sadece öğretmenin disleksiye dair yaşanan 

sorunları ortadan kaldırması mümkün değildir. Bu sebepten dolayı topyekûn bir çalışma 

yapılmalı ailenin de bu anlamda taşın altına elini koyması gerekmektedir. Öğretmenlerin şu 

hususa dikkat etmeleri gerekir; hiçbir anne babadan (meslekleri öğretmenlik olsa bile) 

okuldaki tutumun evde de devam ettirilmesi beklenmemelidir. Çünkü orada farklı bir dinamik 

vardır. Anne-baba-çocuk ilişkisi dinamikleri. Onların yapabileceği şeyleri ailelerden istemek 

gerekir. Çocukların bu anlamda örselenmeden, yılmadan, uzaklaştırılmadan, soğumadan 

eğitim sistemi içinde kalmaları gerekir. 

 Diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) ilkokulda sayma becerisinde kendini gösterir. 

Fakat asıl problemler ilerideki dönemde başlar, bu sebeple tanılanması ikinci sınıfı bulur.  

Toplamalar ondalık bozarak çıkarmalar ikinci sınıfta başladığı içi asıl tanılama o zaman 

yapılır. Öğrenme sergilenirken yaşanan aksaklıklar diskalkuliye andırır. ikinci sınıfta tanı 

koymak daha doğrudur. Özellikle ondalık bozarak çıkarma işleminde bunu gösterirler. 

Ondalık bozmak yerine en büyük sayıyı en küçük sayıdan, alttaki sayıdan üstteki sayıyı 

çıkarmayı daha kolay bulurlar. Toplama işlemlerinde daha basit sayısal hatalar görülür. İleriki 

dönemlerde 2. sınıfın sonları 3. sınıfın başlarında problem çözerken daha büyük sıkıntı 

yaşarlar. Çünkü soru kökünde kaç katıdır, eksilirse, azalırsa gibi terimlerde çocuklar hangi 

işlemi yapacağını öğrenemeyebilirler. Yüzde yirmi beş tutturma şansını kullanarak 

karşısındakinin beden diline göre cevapları deneyebilirler. O dönemde okulda hangi işlemi 

yapıyorlarsa, bütün gördüğü sayılarda o işlemi yapmayı dener. Özgül öğrenme güçlüğünde 

mentalretardasyon durumu olmaz öyle bir durum varsa farklı bir özel eğitim alanının 

problemidir. Hafif mentalretardasyon yaşayan çocuklar disleksi olan çocuklarla benzer 

durumları yaşayabilirler. Ama bu özgül öğrenme güçlüğü olduğu anlamına gelmez. Örneğin 

az gören ya da az işiten bir çocuk öğrenme ve uyaran anlamında arkadaşlarından farklılık 

gösterdikleri için bu anlamda öğrenmeleri geriden gelebilir.  Aileler bunu konduramadıkların 

için özgül öğrenme güçlüğü içine alıp diğer özel eğitim alanlarından uzak tutarlar. Aileler 

hemen kabul etme aşamasına geçemezler. Okul öncesinde öğretmenler farkedip aileye bilgi 

verirler. Aile ise ilkokulu beklemeyi tercih eder. İjkokula başladığında öğretmenleri şunu 

görür; sınıftaki bir iki çocuk farklı yazıyor, farklı okuyor ve bu farklılıktan dolayı aileyi 

bilgilendirme ihtiyacı duyarlar. Bilgilendirme disleksi üzerine olmaz '' çok çalışmalı ki 

arkadaşlarına yetişsin''  anlamında aileleri öğütlerler. Yazı yazma, okuma, matematik işlemi 

geriden geliyordur. Öğretmen hemen disleksiyi tanımlamak yerine çocuğun az çalıştığına 

kanaat getirir. Gerçekten de az çalışan çocuklar da bu durum olur. Eğer  dislektik bir durum 

varsa çok çalışmak çocukları örseler. Çünkü aileler öğretmenlerden aldıkları bilgi yanlış 

yorumlayabilirler. Örneğin; çocuğu sosyal hayatından zaman alıp akademik becerileri 

desteklemeye zaman ayırırlar. Aslan çok önemli bir ilke vardır. Tükenmez kalem ilkesi; 

çocuklar sosyal becerilerinden mahrum kaldıkları dönemlerde akademik becerilere karşı 

tükenirler. Öğrenme isteklerini kaybederler. Çünkü ailenin öğretmenden aldığı bir öğüt vardır. 
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'' Çok çalışmalıki başarılı olsun.'' 6 saat ders işedikten sonra eve gelen çocuk, oyun oynamak 

isterken ailenin öğretmen dedi ki: '' Çok çalışsın başarılı olsun. Hemen yemeğini ye, yedikten 

sonra dersin başına oturuyoruz, '' demesi çocuğu akademik anlamda yıpratır. 1. sınıfa 

başlayan çocuğu düşünelim. Bir sayfa yazı yazması yaklaşık bir saatini alabilir bunun üç 

sayfa, dört sayfa olması demek, ilk başta gösterilen performansın son sayfalarda düşmesi 

demektir. Hem çocuk hem ebeveyn için yorucu bir süreç haline gelir. Aralarındaki ilişki 

gerilir ve hayatlarının her alanına yansır. Aile artık daha öfkelidir. Bu öfkelilik durumunda 

öğrenme sevdalılığından artık bahsedilmez. Aileleri bilgilendirirken çocukların dikkat 

sürelerini önemsemeleri ve eğitimden geçmelerini sağlamak gerekir. 

 Çocukların dikkat süreleri için bir çizelge hazırlanmalıdır ilk okula başlayan çocuğun dikkat 

süresi 7 ile 12 dakika arasındadır masaya oturulur süresi ile birlikte en fazla 15-20 dakikayı 

alır 20 dakikanın üzerine ders çalışmıyor olması gerekir. 1 saatlik bir çalışmanın sadece 20 

dakikası verimli olur. Geri kalan 40 dakika çalışılan 20 dakikanın uçmasına neden olur. 

Dersin bitişi anne baba ve öğretmenin takdiri ile olmalıdır aferin, tebrik ederim, çok güzel 

yazdın, harikasın gibi pekiştireçler kullanılmalıdır. Bu pekiştireçler bir sonraki daveti 

güçlendirir. Tekrar çalışmak için çağrıldığında çocuk aldığı takdiri hatırlayarak şevklenir, 

daha verimli olur. Çocuk ile çalışırken olumsuz tepkilerin bedene yansıtılması, bir sonraki 

davette önceki bitişi,  benim zaten parmağım yoruldu, mızmızlanıyordum olarak hatırlar daha 

verimsiz olur. 7-12 dakikalık sürenin daha da azalmasına neden olur.  Yetişkinlerin dikkat 

süresi 35-40 dakika olduğu için, çocukla 1-1 buçuk saat çalışan velinin zaten dikkati 

dağılmıştır. Bu durumda verimli çalışmadan bahsedilemez. Dikkat becerisi ile ilgili çalışmalar 

yapılmalı ki ders bittiğinde çocuk cebinde bir şeylerle eve gidebiliyor olsun. Ailelerin bu 

konuda desteklenmesini sağlayacak kişi yine öğretmendir. Çocuğun nasıl öğrenemediğine 

dair bilgileri aileye geniş bir zaman diliminde anlatmalıdır. Araştırmalar, kitaplar 

rehberliğinde öğrenebilir, öğretebilirsiniz. Öğretmen çocuğu nasıl öğrenemediğini aile ile olan 

iletişimi ile öğrenebilir. 

 

7.ÜNİTE;1.VİDEO; ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER  

Çoklu yetersizliği olan öğrenciler gereksinimleri ve özelliklerinin daha çok farklılaşması 

sebebiyle engel grupları içerisinde en az konuşulan gruptur. Ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel 

engelli öğrencilerin işitme veya görme gibi ek olarak en az bir farklı engele birlikte sahip olan 

öğrencilerdir. Genelde bu yetersizlik arasında;  

• Otizm zihinsel engellilik  

• İletişim yetersizlikleri, görme ve işitme kaybı  

• Bedensel yetersizlikler travmatik beyin zedelenmesi  

• Duygusal ve davranışsal yönlerden kabul edilen sınırın dışında olma  

• Sağlıkla ilgili sürekli yetersizlik süren hastalıklara sahip olma. 
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Tanım; 

Zihinsel fonksiyonlar İle bağlantılı çevrenin günlük isteklerine uyum sağlamada önemli 

derecede geriliği olanlar, 

"Fiziksel zihinsel ya da duygusal problemlerinin yoğunluğundan dolayı toplumsal psikolojik 

tıbbi ve eğitsel özel destek hizmetlere gereksinimi bulunan çocuklardır." 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çok ağır düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan birey, "bireyin zihinsel yetersizliğin yanında başka yetersizlikleri bulunması 

nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle 

yaşam boyu bakım ve gözetimi ihtiyacı olan birey.' olarak tanımlanmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uygulamaları Okulu eğitim programına göre ağır ve çoklu 

yetersizlik bireyin ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü sosyal duygusal veya 

davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme 

durumudur. 

 

Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin yaygınlığı  

Okul çağı çocuklarının % 0.1i ile %1i arasında değişmektedir çok engellilerin özel 

gereksinimli çocukların toplam nüfusu içerisindeki oranının %2 olduğu tahmin edilmektedir. 

Ülkemizde bu çocukların sayısı henüz gerçek olarak bilinmemesine karşın her 1000 çocuktan 

3 veya daha azına çok engelli olduğu kesilmektedir. 

 

 

Çok Engelli Yetersizliğin Nedenleri  

Doğum Öncesi  

• Genetik anormallikler  

• Virüse bağlı enfeksiyonlar (örneğin rubella, Alman kızamıkçığı) 

• Uyuşturucu madde ve içecekler (özellikle hamileliğin erken dönemlerinde alınan uyuşturucu 

maddeler ve alkollü içecekler)  

• Beslenme düzensizlikleri  

• Anneye yönelik fiziksel travmalar şiddet ve kazalardan dolayı fiziksel yaralanmalar  

Doğum Anı  

• Bebeğin beynine oksijen gitmemesi çocuğun boynuna kordonun dolaşması ve çocuğun 

oksijen almasını engellemesi göbek kordonunun kopması doğum gecikmesi  

• Doğum anında beynin zedelenmesi  

• Frengi gibi enfeksiyonel rahatsızlıkların görülmesi  

Doğum Sonrası 

• Enfeksiyonlar (Örneğin menenjit, beyin iltihabı)  

• Travmatik beyin zedelenmesi (düşmeler kazalar çocuğa yönelik şiddet boğulmalar) 

• Kurşun zehirlenmesi  

• Yanlış ilaç kullanılması  

• Çevreden gelen maddeler ile zehirlenmeler 
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Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri  

Sınırlı konuşma ve iletişim  

Temel fiziksel hareketlerde zorluk 

Kullanamamadan dolayı becerileri çabuk unutma eğilimi  

Bir öğrenme durumunu benzeri bir duruma uygulama ile ilgili becerilerde genellemelerde 

güçlükler  

Yaşamla ilgili etkinliklerin büyük çoğunluğunda özel desteğe ihtiyaç duymaları  

Birçok tıbbi problemlere sahip olma  

Çoklu ekip yaklaşımı ile öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme (aileler, eğitim uzmanları, 

tıbbi uzmanlar ve diğerler örneği sosyal hizmet uzmanları) 

 

Uygulanacak eğitim programının dört temel alanı içermesi  

• Günlük yaşam  

• Boş zaman  

• Sosyal yaşam 

• Mesleki yaşam  

 

program içeriğinin bireye beceri kazandırıcı ve bunları günlük yaşamda kullanabilecek 

işlevsellikte olması  

Öğretim etkinliklerinin iletişim, işlev becerilerinin gelişimi yaşa uygun sosyal becerilerin 

öğretim alanlarını kapsamalıdır 

Sınıf düzenlemelerinin öğrencinin tıbbi özel beslenme ve özel olarak hazırlanmış araç ve 

gereçlerin uygulanmasına olanak sağlaması (bilgisayar programları, tekerlekli sandalyeler 

yazı aletleri başlıklar mengeneler özel hazırlanmış tutacaklar iletişim için özel yapılmış 

masalar)  

Mesleki beceriler açısından özel araç ve gereçlere duyulan gereksinim düşünülmelidir.  

• Bilişsel özellikleri  

• Akademik özellikleri  

• İletişim becerileri  

• Sözel dil gelişimi  

• Matematik  

• Sosyal duygusal dil gelişimi  

• Davranışsal özellikleri  

• Motor gelişim  

• Yıkıcı davranışlar  

• Davranış ve genel eğitim ortamı 

Kazanım için ** 

Çoklu yetersizliği bulunan öğrenciler öğrendiklerini farklı insanlar üzerinde veya ortamlarda 

kullanmada veya öğrendiklerini uygulamada güçlükler yaşayabilmektedir. 
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Bu problemleri belirtmek ve bu olumsuzlukları en aza indirmek için; 

Becerileri küçük adımlara bölerek öğretmek  

Bir harfi nasıl yazılacağını göstermek için öğrencinin elinden tutarak fiziksel yardımla 

göstererek sözel ipuçları vererek veya model olma gibi yardımlar sağlama. 

Doğru bir tepki ile karşılaşıldığı zaman öğrenci hemen ödüllendirilmeli. Öğrendiklerini çok 

defa farklı ortamlarda ve farklı zamanlarda tekrar ettirmek ve becerilerini kullanabilmeleri 

için fırsat vermek. 

 

Değerlendirme 

• Öğretim için değerlendirme  

• Standart değerlendirme (yapay ortamlar, bilişsel ve dil güçlükleri, neden sonuç ilişkisi)  

• Değerlendirmenin otantik formları  

• Birey temelli yaklaşım (güçlü, zayıf yönleri neyi öğrenmesi gerekir öğrencinin ilgi ve 

özellikleri gözleme dayalı veriler)  

• Fonksiyonel ve ekolojik çevresel değerlendirme (öğrencinin yazılı görsel notları video ve 

dijital kayıtlar çevrenin istekleri öğrencinin performansı beceri analizi öğrenci portfolyosu)  

 

Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi 

• Erken çocukluk  

• İlköğretim ve ortaöğretim  

• İlköğretim sonrası eğitim  

• Yarı zamanlı katılım  

• Bütünleştirme kaynaştırma uygulamaları  

• Feçiş programları  

• Kontrollü iş ve meslek edinimi  

• Toplum temelli öğretim 

Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerinde stratejiler yöntemler  

• Anlamlı ve bireyselleştirilmiş eğitim programı (anlamlı bireyselleştirilmiş program, 

programı anlamlı hale getirme) 

• İşbirliğine dayalı yaklaşımlar (aktif aile katılımı, ekibin işbirliği)  

• Olumlu davranış teknikleri (olumlu davranış destek planı)  

• Bütünleştirme kaynaştırma eğitimi  

• Ailelerin algılamaları  

• Kültürel faktörler 

 

Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin eğitiminde yaklaşımlar  

• Bütün öğrenciler için akademik performans 

• İlgili hizmetlerin birleşimi  

• Bireyselleştirilmiş eğitim  

• Özel eğitim 
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2. VİDEO ;YETERSİZLİK TÜRLERİ  

1)ZİHİNSEL YETERSİZLİK 

2)BEDENSEL YETERSİZLİK 

3)GÖRME YETERSİZLİĞİ 

4)İŞİTME YETERSİZLİĞİ 
 
ZİHİNSEL YETERSİZLİK  

Zihinsel yetersizliği ifade etmek için kaynaklarda yaygın olarak ‘zeka geriliği’ ve ‘gelişimsel 

gerilik’ terimleri kullanılır. 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN TANIMI 

Amerika Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler Derneği(AAIDD)  zihinsel yetersizliği: Zihinsel 

işlevde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal 

davranışların her ikisinde de anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir. Bu 

yetersizlik 18 yaşından önce başlar,olarak tanımlamıştır.  

‘Zihinsel yetersizlik’ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde, ‘’Zihinsel işlevler bakımından 

ortalamanın 2 standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal 

ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan , bu özelliği 18 yaşından 

önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç 

duyan birey‘’olarak tanımlar. 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN SINIFLANDIRILMASI 

1) Zeka Bölümüne Göre Sınıflandırma Bu sınıflama yaklaşımının kaynağında zeka 

ölçümleri yer alır.Başlangıçta bu ölçümlerde normal dağılım eğrisinde belirli bir 

standart sapmanın altına düşünler zekaca geri olarak tanımlanır. Bir süre sonra bu 

çocukların kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar gösterdikleri gözlenmiş, bunun 

üzerine Binet’in önerdiği zeka yaşı ölçütü kullanılarak,geri olarak nitelendirilen 

çocuklar gruplandırılmıştır. 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN ZEKA BÖLÜMÜNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI  

    DÜZEY                        ZEKA BÖLÜMÜ PUANI 

HAFİF GERİLİK    50-55 den 70-75 e  

ORTA GERİLİK   35-40 dan 50-55 e 

AĞIR GERİLİK     20-25 den 35-40 a 

ÇOK AĞIR GERİLİK           20-25 den aşağıya  
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2) Gereksinim Duyulan Yardımların Yoğunluk Düzeylerine Göre 

Sınıflandırılması: 

a) Aralıklı desteğe gereksinim duyanlar  

b) Sınırlı desteğe gereksinim duyanlar  

c) Kapsamlı desteğe gereksinim duyanlar  

d) Yaygın desteğe gereksinim duyanlar 

Türkiye’de Yapılan Sınıflandırma: MEB yönetmeliğinde ‘’zihinsel yetersizlik’’ terimi 

altında zeka geriliği olan bireyler alttaki gibi sınıflandırılmıştır.  

*Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik                                                                                                                                                                                       

*Orta düzeyde zihinsel yetersizlik                                                                                                                                                                     

*Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik                                                                                                                                                                

*Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ 

 Genetik anonimler 

 Prematüre ya da postmatüre doğumlar  

 Anne karnında bebeğin büyümesini bozan,malformasyonlara neden olan etmenler  

 Annelik hamilelik sürecinde sağlıklı olmaması 

 Bebeğin doğum öncesi ve sırasında virüs kapması  

 Anne karnında ya da doğum anında travmalar 

ZİHİNSEL YETERSZİLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ  

 Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler farklı derecelerde sosyal, iletişim ve fiziksel 

gerilik sergiler. 

 Yetersizliktenetkilenmemiş akranlarına göre çok yavaş öğrenirler. 

 Ciddi bilişsel gerilik sergileyen öğrenciler, becerileri genellemede güçlükler 

yaşarlar. 

 Ciddi gelişim geriliği olan bu öğrencilerin ek olarak motor, dil, görsel ve işitsel 

yetersizlikleri olur. 

BEDENSEL YETERSİZLİK:Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde 

herhangi bir nedenle iskelet(kemik) ,kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 

günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve koruma, 

bakım,rehabilitasyon,danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye ortopedik 

özürlü, bu duruma yol açan durumlara ise bedensel yetersizlik denir    
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BEDENSEL YETERSİZLİK TÜRLERİ   

A)Doğuştan Olan Özürler 

1) Doğuştan Uzuv Eksiklikleri: Parmak, el, kol ve bacak gibi uzuvların doğuştan 

kısmen ya da tamamen oluşmadığı durumlarda ortaya çıkar. Genel olarak nedeni 

annenin hamileliğinin erken döneminde (ilk 3 ay) sakıncalı ilaç kullanması. 

2) Doğuştan Kalça Çıkıklığı: Normal kalça ekleminde; kalçadaki büyük leğen 

kemiğindeki büyük boşluk ile bacak kemiğinin başındaki yuvarlak kısım iç içe 

girmiştir. Doğuştan kalça çıkıklığında; kalça eklemini meydana getiren kemikler 

birbirinden ayrılmıştır. Nedeni bebeğin kalça eklemindeki yapısal bozukluklar bebeğin 

anne karnında anormal duruşu bebeğin kundaklanması. 

3) Çarpık Ayak:1 ya da 2 ayağın topuğu ile birlikte içe dönük ve bükük olması şekliyle 

olur. Sebebi baldırdaki kasların kısa ve gergin olması ile ayakta tümüyle içe dönüklük 

ve ayaktaki eklemlerde kemikler arası ilişkilerin bozulmasıdır. Bazı durumlarda 

hastalıklara( beyin felci)bağlı çıkar. Beyin ve omuriliği tutan hastalıklarda ayak 

çevresindeki kasların kuvvet dengesizliğine bağlı olarak çıkar. 

4) Doğuştan Kol Felci:Kola giden sinirlerin doğumda yaralanmasına bağlı görülen felç 

durumudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kola tamamen felç tablosu olabileceği gibi 

ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı görülebilir. 

5) Doğuştan Omuriliğin Kese Şeklinde Dışa Çıkması( Meningomyelosel): Bebeğin 

bel ya da sırt bölğesinde omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde 

fıtıklaştığı ve hastanın bacaklarında tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere 

neden olan hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının 

engellenerek beyin içinde  kapalı kalması sonucu  beyinde birikmesi ve buna bağlı 

başın büyüdüğü (hidrosefali)görülür.Hamilelikte annenin yetersiz B12 vitamini alması 

durumunda da görülür. 

6) Yapışık Parmak: Doğuştan el ya da ayak parmaklarında 2 ya da daha fazlasının 

birbirinden ayrılmama kusuru nedeniyle bitişik kalmasıdır. Basit tipte sadece cilt ortak 

iken karmaşık tipte kemik te ortaktır.  

7) Doğuştan Kas Hastalıkları: İskelet kaslarının yapısında bozulma ve buna bağlı 

ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden doğumdan itibaren ortaya çıkan hastalıktır. Kas 

güçsüzlüklerinin yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık 

meydana gelir. Genellikle geç yürü(18 ayı geçer) Hantallık, merdiven çıkma zorluğu 

gibi belirti vardır. 
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B) BEYİN FELCİ (spastik felç, SerebralPalsi-CP)                                                                                                                        

Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası erken çocukluk çağında (0-7 yaş) , beyinde 

meydana gelen bir hasar sebebiyle yürüme,hareket ve duruş bozuklukları ile seyreden 

hastalıktır.NEDENLERİ: 

Doğum öncesi: Annenin hamilelikte kızamık geçirme, anne rahminde kesenin ana rahminden 

erken ayrılması, Plasenta yetersizliği, Annedeki kalp-akciğer hastalığı, Kan grubu 

uyuşmazlığı, Annenin alkol ilaç alması, Şeker hastalığı 

Doğum sırası: Doğumun zor olması ne normalden uzaması, Erken doğum, Düşük doğum 

ağırlığı 

Doğum sonrası: Beyin iltihabı, Menenjit, Yüksek ataşe bağlı havale, Beyin travması, Trafik 

kazaları, Yüksekten düşme  

SEREBRAL PALSİNİN NEDENLERİ  

1) SPASTİK TİP: Spastik, gergin ve ya sert kas anlamına gelir. Kas sertliği hareketin 

yavaşlamasına ve harekette kontrol güçlüğüne neden olur. Beynin lezyona uğramış 

kısmından gelen yanlış emirler çocuğun hareketini zorlaştırarak vücudun tipik 

pozisyonlarda tutulmasına neden olur. 

2) HİPOTONİK TİP:Hipotonik kas zayıf ve gerginliği az kas anlamına gelir. Kasta ve 

eklemlerde normalin üstünde gevşeklik görülür ve çıkık oluşma riski yüksektir. 

CP’nin ender görülen tipidir. 

3) ATETOİD TİP: Çocuğun bacak, kol, el ve ya yüzünde sarsıntılı yada yavaş 

kontrolsüz hareketler meydana gelir. Yüzde etkilenme varsa açık ve yeteri kadar 

anlaşılır bir konuşmaları olmaz. 2-3 yaşlarında yavaş yavaş kontrolsüz hareketler 

ortaya çıkar. 

4) ATAKSİK TİP: Sarsıntılı, değişen. Titrek hareketler anlamına gelir. Bu sarsıntılı 

hareketler yalnızca çocuk elleri ile bir şey yaptığında, yürüdüğünde ya da dengeyi 

sağlamaya çalıştığında görülür. Dengesi zayıftır, bu tipin teşhisi genellikle çocuk 

yürümeye başladığında konur. 

5) MİXT(KARIŞIK) TİP:CP’nin birden fazla tipinin bir arada görülmesidir. 
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SEREBRAL PALSİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR  

                                        1)ZİHİNSEL YETERSİZLİKLER 

1) Mental bölgelerin doğrudan etkilenmemesi: CP’li çocuklarda fiziksel hareketleri 

yetersizlikten etkilenmemiş akranlarına göre daha az olduğu için, normal zihinsel 

gelişimlerini daha geç tamamlarlar.  

2)Mental bölgelerin doğrudan etkilenmesi: Bu çocuklarda motor merkezler etkilenirken, 

beyinde zihinsel aktiviteleri yöneten merkezde de hasar oluşmuştur. Bu yüzden yaşıtlarını 

geriden takip etme ya da zihinsel gelişimde yetersizlik görülür. 

 

                                     2)GÖRME YETERSİZLİKLERİ 

1) Görme merkezinin doğrudan etkilenmesi sonucu görme kaybının görülmesidir.  

2)görme merkezi doğrudan etkilenmediği halde göz kaslarında ki zayıflık ya da spastisite 

artışı ile gözlerde kayma ve şaşılık görülmesidir. 

 

           3) İŞİTME YETERSİZLİKLERİ 

İşitme merkezinin etkilenmesi ile işitme kaybı olur 

 

                   4)KONUŞMA YETERSİZLİKLERİ 

1)Konuşma merkezinin doğrudan etkilenmesi ile konuşma problemleri görülür. 

2)Konuşmanın gerçekleşmesi için gerekli zihinsel yeterliliğin herhangi bir nedenle konuşma 

problemleri olabilir. 

3)Konuşmayı sağlayan dil, dudak vb. kasların zafiyeti bu kaslarda spastisite artışı ya da 

istemsiz hareketlerin olması nedeni ile konuşma problemi olabilir. 

4)işitme azlığı ya da yokluğu nedeni ile olabilir. 
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   5)NÖBETLER ( SARA- EPİLEPSİ) 

1)KÜÇÜK NÖBETLER: Çocuk gözünü kırpmadan herhangi bir noktaya bakar ve onun 

dikkatini çekemeye biliriz. Dudakların veya ellerin tekrarlı hareketleri gibi olabilir.  

2)BÜYÜK NÖBETLER: Çocuk oturuyorsa ya da ayaktaysa düşebilir. Bilinç kaybı, kol ve 

bacaklarda kuvvetli, kontrol edilemeyen, sarsıntılı hareketler olabilir. Salya gelebilir, gözler 

yukarı doğru çevrilebilir. 

 

 

 

C) SÜREGEN KEMİK VE EKLEM İLTİHAPLARI( Kronik Osteomyelit, Septik 

Artrit) 

Bakterilerin yol açtığı kemik ve eklemlerin iltihabı hastalıklarıdır. Bakteriler kemik ve ekleme 

3 yolla yerleşir. 

1)Vücuttaki iltihabı bir odaktan (ör/diş apsesi) 

2)Ortopedik ameliyatlar sırasında  

3)Açık kırıklardan sonra  

 

D)ROMATİZMAL HASTALIKLAR( RomatoidArtrit, AnkilozanSpondilit) 

Vücuttaki el-ayak eklemleri gibi küçük eklemler kadar diz, ayak bileği, kalça, omurga 

eklemleri de tutabilen ve eklemelerin harabiyetine yol açan bir grup hastalıktır. 

E)ÇOCUK FELCİ( poliomyelit)  

Aşı ile tamamen önlenebilen hastalıktır. Genellikle ateş ya da üst solunum yolu efeksiyonu ile 

başlayan kol, bacak ve gövde kaslarında felçlere, omurgada eğriliklere ve bacakta kısalığa yol 

açan viral bir hastalıktır. Polio virüsünün yol açtığı omurilikteki motor sinir hücrelerinin 

tahribatı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan uzuv felçleri ile seyreden bir hastalıktır. 
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F) OMURGA EĞRİLİKLERİ (Skolyoz, Kifoz) 

Skolyoz ve kifoz 2 tür eğriliktir. Skolyoz’un nedenleri; omurilik yaralanmaları, çocuk felci, 

beyin felci, doğuştan kas hastalıklarıdır. 

 

G)TRAVMATİK ZEDELENMELER  

Trafik kazası, iş kazası gibi dış etkenlerle meydana gelen yaralanmalar sonucu çıkan 

zedelenmelerdir.Travmatik zedelenmelere bağlı olarak farklı zedelenmeler görülebilir. 

Bunlar; Uzuv kaybı, Kırık kaynama yokluğu, Yanlış kaynamış kırıklar, Eklem sertliği, 

Kaymaya bağlı felçler 

 

H)İLERLEYİCİ KALITSAL SİNİR HASTALIKLARI  

Genellikle altta yatan genetik bir bozukluk bir bozukluk ve bu bozukluğa bağlı olarak ortaya 

çıkan sinir dokusu harabiyetidir. Bu hastalıklar sinirleri, omuriliği ya da beyni tutarlar. 

Genellikle her iki kol veya her 2 bacak bazen de eller ve kollar birlikte tutulur. Ailesel geçiş 

söz konusudur. 

 

I)CÜCELİK  

Boyun normal kabul edilen değerler altında kalması ya da boy kısalığı ile birlikte vücut 

kısımlarının orantısız olmasıdır. Nedeni; uzun kemiklerin büyüme kıkırdağındaki yapısal 

bozukluktur. Ailesel nedenli olarak ta görülebilir. 

Bedensel Yetersizlikte Kullanılan Yardımcı Araçlar  

PROTEZ 

Doğuştan ya da sonradan olan herhangi bir nedenle bir uzvun tam veya kısmi kaybında, o 

uzvun fonksiyonlarını yerine getirmek ve görsel olarak vücut bütünlüğü sağlamak üzere 

atölyelerde hazırlanan parmak, el, kol ve bacak şeklindeki uzuvlara denir. 

ORTEZ 

Doğuştan veya sonradan olan bir nedenle bir uzuvdaki fonksiyon kaybı, yetersizlik, 

istenmeyen bir pozisyonu ya da bir hareketi önlemek, vücut parçalarından birini desteklemek 

ya da korumak için kullanılan metal, plastik, deri ya da kumaş parçalarından üretilen yardımcı 

desteklere denir. 
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ORTEZLERİN KULLANIM AMAÇLARI 

1) Bir kaza ya da ameliyat sonrası bazı vücut parçalarının hareketsiz tutulmasını 

sağlamak 

2) Fonksiyonu yapamayan ya da yetersiz olan uzuvların fonksiyonuna yardım etmek.  

3) Oluşmakta olan ya da oluşmuş bir şekil bozukluğunu düzeltmek  

4) Ortopedik bir soruna ya da kalıcı bir probleme dönüşebilecek durumları önlemek  

5) Ağrılı durumlarda ağrının azaltılmasına ve giderilmesine yardımcı olmak 

6) Vücuttaki ortopedik özür nedeniyle kişinin hareketlerinde normalin üstünde enerji 

harcamasını önlemek. 

Diğer Yardımcı Araçlar 

1) Tekerlekli sandalyeler  

2) Yürüteçler 

3) Koltuk değnekleri ve bastonlar 

4) Diğer yürüme araçları 

5) Diğer araçlar.. 

3. VİDEO; Görme Yetersizliği 

 Yasal tanıma göre kör; 

Tüm düzeltmelere rağmen olağan görme gücünün 1/10’una yani 20/200’lük 

görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya da görme alanı yirmi 

derecelik açıyı aşmayan kişilere denir 

 

 Yasal tanıma göre az gören; 

Tüm düzeltmelere rağmen görme gücü 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere 

denir. 

Yasal tanımlar eğitimcilere kör ya da daha az gören öğrencilerin gereksinimleri 

hakkında bilgi vermediğinden eğitsel tanımlara bakılır. 

 Eğitsel tanıma göre kör; 

Görme keskinliği kaybında ağır derecede etkilenmiş olup öğretimini Braille ve 

konuşan kitaplardan dinleyerek sürdürmeye gereksinimi olan görme 

yetersizliğinden etkilenmiş bireydir 

 

 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre görme yetersizliğinden 

etkilenmiş birey: 



267 
 

       

Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek 

eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

Dıştan İçe Doğru Gözün Bölümleri 

Sert tabaka: En dıştadır ve bağ dokusundan oluşmaktadır. Bu tabaka gözün iç kısmını korur. 

Sert tabaka gözün ön tarafında ve ortasında incelerek saydamlaşarak saydam tabakayı 

oluşturur.  

Saydam tabaka: Işığı geçirir ve göze gelen ışığı kırarak gözün iç bölgesindeki göz bebeğine 

geçirir.  

Damar tabaka:Sert tabakanın altında bulunur. Gözü besleyen kan damarlarını taşır. Görme 

ile ilgili doğrudan görevi yoktur. Damar tabakanın ön kısmında iris adı verilen renkli kısım 

bulunur. İrisin ortasındaki boşluğa göz bebeği denir. 

Ağ tabaka: Gözün en içteki bölümüdür. Sinir hücreleri ile döşenmiş karmaşık yapıya 

sahiptir. 

Görme Nasıl Oluşur? 
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1. Işık ışınları saydam tabaka(kornea)da kırıldıktan sonra, göz bebeği ve göz 

merceğinden geçer. Gözbebeği, ışığın yoğunluğuna göre büyür ve küçülür. 

2.  Göz merceğinden geçen ışık bir dalga kırılarak gözün arka kısmında retinanın üzerine 

düşer.  

3. Görme süreci retinada başlar. Işık ışınları retinadaki koni ve çubuk hücrelerde elektrik 

tepkisine dönüştürülür. 

4. Optik sinir yoluyla beyindeki görme merkezine iletilir. Eğer gözün bütün bölümleri 

görevlerini yerine getiriyorsa iletilen bilgiler beyin tarafından yorumlanır ve görsel bir 

imgeye dönüştürülür. 

Görme Yetersizliğinin Türleri 

Kırılma Kusurları 

Miyop: Kişi yakındaki nesneleri kolaylıkla görür. Uzaktakileri net görmez. Kalın kenarlı 

mercekle düzeltilir. 

Hipermetrop: Uzağı iyi görebilirler fakat yakını göremezler. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. 

Astigmat: Görüntü bozuk ya da bulanıktır. Silindirik mercekle düzeltilir. 

Diğer Görme Yetersizliği Türleri 

Katarakt: 

 Gözün içinde bulunan doğal lensin saydamlığını kaybederek opaklaşmasıyla 

oluşur. 

 İlerleyen yaşlarda görülmekle birlikte çocukluk çağında ve doğuştan da 

olabilmektedir. 

 Erken dönem tespit edilip tedavi edilmezse kalıcı görme kaybı, şaşılık ve 

kontrolsüz göz hareketlerine neden olur. 

 

Albinizm: 

 Kalıtımsal bir hastalıktır. 

 Albinizmde deride pigment yoktur. Gözün irisi pembe, tam ortadaki göz bebeği 

kırmızıdır. 

 Işığa aşırı duyarlılık ve astigmata neden olur. 

 Görme keskinliği azalır, kırılma kusurları, merkezi görme kayıpları, şaşılık ve 

nistagmus görülebilir. 

Şaşılık: 

 Göz kaslarındaki sorun nedeniyle her iki gözün içe veya dışa dönük olması 

durumudur. 
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 Gözler aynı nesneye odaklanamaz. 

 Düzeltilmezse beyin iki görüntü oluşmasını engellemek için gözü baskılar ve 

baskılanan gözde göz tembelliği oluşur. 

Nistagmus: 

 Gözlerde sağa-sola, yukarı-aşağı veya dönme tarzında titreşimler meydana 

gelmesinenistagmus denir. 

 Objeler üzerine odaklaşmayı güçleştirmekte,baş dönmesi ve mide bulantısına neden 

olur.  

 Görme keskinliğinde azalma, katarakt, albinizm, glokom ve göz sinir tabakası 

bozukluklarına işaret edebilir. 

 Titremeler geçici veya kalıcı olabilir. 

Göz Tansiyonu(glokom): 

 Temel sebebi göz içindeki basıncın yüksekliğidir. 

 Bebeklik döneminde ışıktan etkilenme, gözde sulanma, gözleri kısma ve kırmızı göz 

gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. 

 Erken müdahale edilmediğinde körlüğe yol aça ciddi bir bozukluktur. 

Kolobom: 

 Göz kapağı, retina, iris gibi yapıların doğumsal gelişim kusurudur. 

 Tek taraflı ya da çift taraflı olabilir ve iristen retinaya kadar gözü tutabilir. 

 Kalıtsal bir rahatsızlıktır. 

 Görme üzerinde; azalan keskinlik, fotofobi, göz yuvarlağının istem dışı sallanması, 

şaşılık gibi etkileri olabilir. 

Prematüre Retinopatisi(ROP): 

 Prematüre doğan bebeklerde gözlerindeki damarların gelişimi tamamlanmadığı için 

doğumdan sonra tamamlanır. 

 Prematüre bebekleri yaşatmak için yüksek konsantrasyonlarda verilen oksijen, göz 

damarlarının gelişmesinde doğal işlemlerin atlanmasına neden olur. Gözün gelişimi 

eksik tamamlanır. 

 Erken tanıda tedavisi mümkündür. 

RetinitisPigmentosa(Gece Körlüğü, Tavuk Karası) 

 Kalıtsal göz hastalıkları arasında en çokrastlananıdır.  

 Fotoreseptör hücrelerin bozulmasıyla ortaya çıkar. 

 Etkileri loş ışıkta görme azalması ve karanlığa uyumun bozulması ya da görememe 

şeklindedir. 

Serebral Görme Yetersizliği ve Kortikal GörmeYetersizliği: 
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 Beyindeki bir hasar ya da zedelenme sonucu oluşan görme yetersizliklerine denir.  

 Görme sürecinin %40'ının beyindegerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

 Bu süreç bir şekilde kesintiye uğrarsa, beyningörme sistemi gözün gördüğü şeyi 

anlamlandıramaz ve görme yetersizliği ile sonuçlanır. 

Serebral Görme Yetersizliği(CVI) Nedir? 

Göz ve gözün işleyişi normal olmasına rağmen, beynin görme bölümündeki bağlantı 

hasarından dolayı oluşan görme yetersizliğidir. 

Serebral Görme Yetersizliğinin nedeni nedir? 

• Doğum öncesi kesenin enfeksiyon kapması 

• Doğum sonrası enfeksiyonlar 

• Genetik ve kalıtımsal durumlar 

• Hidrosefali 

• Ciddi kafatası zedelenmesi 

• Felç 

CVI'lı Çocuklar Ne Çeşit Görsel Güçlükler Yaşarlar?  

• Çevrede dolaşma 

• Nesneleri tanıma 

• Yakın objelere odaklanma 

• Hızlı göz hareketleri 

• Görme alanı kaybı 

 

Arka akım 

Beynimizde, gözden beynin arkasına görme merkezine geldikten sonra görsel bilgi iki ayrı 

kola ayrılır. Birinci sistem çocuğun güvenli ve hızlı bir şekilde çevrede dolaşmasına hizmet 

eder. Aynı zamanda nesneleri almasına, darbelerden ve düşmekten kaçınmasına hizmet eder. 

Bu görsel sistem vücuda etrafta nasıl dolaşacağını söyler ve 'NEREDE' sorusunun cevabını 

veren görsel bilgiyi taşır. Bu sistem ARKA AKIM(DORSAL STREAM) olarak adlandırılır.  

 

Arka akım sistemi hasar gördüğü zaman karşılaşılan güçlükler: 

• Düşmeden merdivenleri kullanmak 

• Sendelemeden kaldırımda yürümek  

• İleri uzanmak ve bir bardağı sapından tutmak, sorunlarına yol açar 
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Ön akım 

İkinci sistem çocuğun yüzleri, nesneleri ve yerleri tanımasına hizmet eder. ÖN 

AKIM(VENTRAL STREAM) adı verilen bu sistem 'NE' sorusunun cevabını veren görsel 

bilgiyi taşır. 

Ön akım sistemi hasar gördüğü zaman karşılaşılan güçlükler: 

• Bildik yüzleri tanıma 

• Çok tanıdık her gün kullanılan objeleri tanıma  

• Çok iyi bilinen bir yerde yolunu kaybetme, sorunlarına yol açar. 

İyi bir görmeye sahip görünen CVI'lı bir çocuğun diğer birçok görme problemi olabilir: 

• Daha önce gördüğü şeyleri hatırlamakta güçlük 

• Zihninde gördüğü şeylerin imajını oluşturmakta güçlük  

• Bazı çocuklar görmelerini kullandıklarında diğerlerine göre daha çabuk yorulurlar. 

Bunun anlamı, görme yetenekleri zaman zaman değişebilir. 

• Okumada güçlükler. 

• CVI'lı çocuklar yakındaki objelere odaklanmakta güçlük çekerler. 

• CVI’lı çocuklar gözlerini hızlı hareket ettirmekte güçlük çekerler. 

Görme Alanı Kaybı 

Beynin sağ tarafı sol taraftaki görmeden, sol tarafı ise sağ taraftaki görmeden sorumludur. 

Eğer beynin sağ tarafı zarar görmüşse sol tarafı görmek mümkün olmayacaktır.  

Aynı şekilde beynin arka üst tarafı görsel alanın alt tarafını görmekle sorumludur. Beynin bu 

bölümü zarar gördüyse, çocuk dümdüz ileri baktığında zemindeki şeyleri göremeyecektir.  

Kortikal görme yetersizliği nedir? 

Görsel kortekste, arka görme yollarında ya da her ikisinde de hasar oluşması nedeniyle 

görülen görme yetersizliğidir.  

Göz sağlamdır ve işlevini yerine getirmektedir. Ancak sorun gözün gördüklerinin beyin 

tarafından işlemlenmesindedir. 
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Kortikal görme yetersizliği nedenleri: 

• Beynin oksijensiz kalması 

• Hidrosefali 

• Beyin travmaları 

• Menenjit 

• Sitomegalovirüs 

• Hamilelikte annenin ilaç kullanması 

• Erken doğum  

• Serebralpalsi 

• Epilepsi 

Kortikal görme yetersizliği olan çocukların karşılaştıkları görme sorunları 

• Görme gün içerisinde bile değişkenlik gösterir. 

• Bir an görsel dikkatlerini verebilirken diğer bir anda görsel dikkatlerini vermekte 

güçlük çekerler 

• Görsel dikkatleri sınırlıdır, çevrelerine karşı görsel merakları yokmuş gibi görünürler.  

• Nesneyi görmek için gözüne yaklaştırma ya da yanına gitme eğilimleri vardır. 

• Çok duyulu tepkilerini yönetmede ve motor tepkileri ihtiyaca göre ayarlamada güçlük 

çekerler. 

• Öğrenmede üç boyutlu nesnelerden iki boyutlu çizim ya da resimlere geçmede güçlük 

yaşarlar. 

o Hareket ederken görmeyi kullanmakta ya da hareketli nesneyi görmede 

güçlükleri vardır. 

o Tanıdıkları insanları bile görsel olarak ayırmada güçlük çekerler. 

o İlk keşfetme duygusu olarak nesneye dokunmayı tercih edebilirler. 

o Birbirine yakın konumlanmış objeleri ve resimleri görmede zorlanırlar. 

CVI 'Ii Çocukların İşlevsel Görme Değerlendirmesi 

o Göz doktorunun raporunun incelenmesi 

o Aile, öğretmen ve çocukla yüz yüze görüşme yapılması 

o Sınıfta, evde, çevrede ve diğer doğal ortamlarda doğrudan gözlemler yapılması 

o CVI'ın özelliklerine göre görsel davranışların doğrudan değerlendirilmesi; renk tercihi, 

hareket ihtiyacı, normal olmayan görsel refleksler gibi çocuğun görsel performansında 

çevresel değerlendirmeye yer verilmesi 

Eğitsel Öneriler 

• Görsel karışıklık önlenmelidir. 

• Basit görsel figürler sunulmalıdır.  

• Tekrarlara ve rutinlere yer verilmelidir. 

• Görsel bilgiyi desteklemek için diğer duyulardan da yararlanılmalıdır. 

• Basit resim ve şekillerin renk kodlaması, resim ya da şekil tanıma için ilave bir veri 

sağlar. 
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• Sayfadaki bir objeden diğerine nasıl geçildiği parmakla gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin, yaptıkları işe daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla ışığı 

söndürmek ya da dağılan ışık kullanmak gerekli olabilir. 

• Okuma materyallerini hazırlarken, görsel bilgileri ve mekan objelerini belirleyecek 

kontrast yaratan kağıtlar ve fosforlu kalemler kullanılmalıdır. 

• Yorgunluğu, aşırı gürültüyü ve diğer rahatsızlıkları azaltmak görsel performanstaki 

dalgalanmaları en aza indirgeyebilir. 

Ağır ve Çoklu Yetersizlikte Görme Yetersizliğinin Öğrenmeye Etkisi 

• Becerileri genelleme: Bir bağlamdan diğer bağlama kazanılmış becerileri transfer etmede 

güçlük gösterirler. 

Soyuta karşı somut öğrenme: Soyut fikirleri ya da kavramları anlamak görsel ipuçları ve 

tesadüfi öğrenme aktiviteleriyle gerçekleşir.  

-Görmeyen bir çocuk her gün yaptıklarınızı görerek bilgi edinememektedir  

 

4.video; AĞIR ve ÇOKLU YETERSİZLİKTE GÖRME YETERSİZLİĞİNİN 

ÖĞRENMEYE ETKİSİ  

 Becerileri Genelleme: Bir bağlamdan diğer bağlama kazanılmış becerileri transfer 

etmede güçlük gösterirler. 

Soyuta Karşı Somut Öğrenme:Soyut fikirleri ya da kavramları anlamak görsel ipuçları ve 

tesadüfi öğrenme aktiviteleriyle gerçekleşir.  

Görmeyen bir çocuk her gün yaptıklarınızı görerek bilgi edinememektedir.  

Dikkat Süresi ve Dikkatin Dağılması:  

 Görme yetersizliğinden etkilenmiş AÇYE çocuklarla çalışırken ortamın dikkati 

dağıtmayan, uygun davranışı sürdürmeye olanak veren çevre olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Bir aktiviteden diğerine geçişte işitsel, dokunsal, görsel ipuçlarını önceden 

hazırlamış olmak gerekir. 

 Görme yetersizliğinden etkilenmiş AÇYE çocukların görsel, işitsel ya da dokunsal 

bilgiyle aşırı yüklenmesi çalışmayı reddetmesine ve dikkatini verememesine neden 

olabilir. 

İşitsele Karşı Görsel Öğrenme: Görme yetersizliğinden etkilenmiş AÇYE çocukların 

işitsel algılamasıda gecikmiş olabilir. Duyabilirler amaişitsel bilgiyi işlemede, işitsel 

hafızada ve yönergeleri takip etmekte güçlük yaşarlar. Bu durumda az gören 
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öğrencilerin görsel yolla da öğrenebileceği hatırlanmalıdır. Bu öğrenciler genellikle 

bilgiyi yorumlamada görsel ve işitsel  becerileri birlikte kullanabilirler.  

 Dokunsal Savunmaya Karşı Dokunsal Keşfetme: Görme yetersizliğinden 

etkilenmiş AÇYE çocuklar dokulara ve yiyeceklere karşı töleranssız olurlar. Bu 

öğrenciler sıklıkla hiçbir fiziksel kontak olmadan önce çevrelerindeki bireylerin 

farkında olmalı ve güven duymalıdırlar. Aynı zamandan insanlar ve aktiviteleri 

önceden tahmin edebilmeleri için günlük rutinler oluşturmak gerekir. 

Pasif Öğrenmeye Karşı Aktif Öğrenme:Görme yetersizliğinden etkilenmiş AÇYE  çocuklar 

ailelerinin, öğretmenlerinin ve çevrelerindeki diğer kişilerin düşük beklentileriyle ve sürekli 

yaptıkları destekleriyle pasif ve kendini idare edemeyen bireylere dönüşürler. Bu durum 

‘’öğrenilmiş çaresizlik’’ durumuyla sonuçlanabilir.  

İŞİTME YETERSİZLİĞİ 

İşitme Nedir? 

 Akustik enerjinin kulak oluşumları ve siniri vasıtasıyla beyine iletilmesi ve burada 

sentez edilmesi ve algılanmasıdır. 

 Normal işitmeden söz edebilmek için özellikle konuşma seslerinin işitilebilmesi 

beklenir.   

İşitmenin gerçekleşebilmesi için; 

a) Sesin olması 

b) Sesin kulağa ulaşması 

c) O sesin insan kulağının alabileceği frekans ve şiddet sınırları içinde olması  

d) Sesin kulaktaki dış, orta ve iç bölümleri aşması 

Sesin işitme merkezine ulaşması ve merkezce algılanması gerekmektedir. 

KULAĞIN YAPISI VE  İŞLEYİŞİ 

Üç bölümden oluşur. 

 Dış kulak 

 Orta kulak  

 İç kulak 
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İşitme nasıl gerçekleşir? 

 İnsan kulağı ancak 20-20.000 hertz arasındaki sesleri işitebilir. 

 Bu aralıktaki ses dalgaları, kulak kepçesiyle toplanarak kulak yolundan kulak 

zarına iletilir. Ses dalgaları kulak zarını titreştirir. Titreşimler orta kulaktaki (çekiş, 

örs, üzengi) iletilir. 

Titreşimler kemik köprüden oval pencere yardımıyla iç kulağa iletilir. Şiddeti artar 

titreşimler, salyagozdaki sıvının dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanma korti 

hücrelerini uyarır ve duyu sinirine aktarılır. Duyu sinirlerini uyartıları beyine iletir. 

Beyindeki işitme merkezi bu uyartıyı ses olarak algılar  ve işitme gerçekleşir. 

 

İşitme Yetersizliği nedir? 

 İşitme sonucunda bireyin aldığı sonuçların , kabul edilen normal işitme 

değerinden, belirli  derecede farklı olması durumudur. 

 Belli derecede kayıp olması demek bazı kayıplarda belli düzeyde işitmenin 

olmasıdır. Buna işitme kalıntısı denir. 

 Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre; işitme yetersizliği olan birey; işitme 

duyarlılığının kısmen ya da tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili 

kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim 

hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır. 
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İşitme Kaybı Nedenleri 

1) Doğum öncesi nedenler 

 Akraba evliliği 

 Genetik nedenler  

 Bebekle anne arasındaki kan uyuşmazlığı 

 Hamilelikte alınan bazı ilaçlar  

2) Doğum anı nedenler 

 Erken, geç ve güç doğumlar 

 Oksijen yetersizliğine bağlı kanamalar  

 Çarpmalar, kazalar 

3) Doğum  sonrası nedenler 

 Bebeklikte geçirilen hastalıklar (kızamık vs.) 

 Dış ve orta kulak iltihaplanmaları  

 Orta kulak kemikçiklerinde oluşan kireçlenmeler 

 Kazalar, travmalar 

 Beyindeki çıban ve urlar  

 Kulağa yabancı bir madde kaçması  

 Şiddetli sese uzun süre maruz kalmak  

 

İşitme Yetersizliğinin Sınıflandırılması   

1) İşitme yetersizliğinin derecesine göre sınıflandırılması 

 10dB-15dB   (normal) *İşitmede problem yoktur.*  

 16Db-30dB (hafif)      * Konuşma seslerinin bazılarını duyabilme güçlüğü vardır. 

Fısıltı ile konuşulanları duyamaz.* 

 31dB-50dB (orta)       *Karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük çeker.*  

  51dB-70dB (orta ileri)*İşitme cihazı olmadan konuşmaları anlayamaz ve takip 

edemez.* 

 71dB-90dB (ileri) *Konuşma seslerini duyamaz. Sadece çevredeki şiddetli sesleri 

duyabilir.* 

 91dB ve üzeri (çok ileri) *Konuşma seslerini duyamaz. Çok yüksek şiddetli sesleri 

duyabilir. * 
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2)İşitme Yetersizliğinin Oluş Zamanına Göre Sınıflandırılması 

1) Dil öncesi işitme kaybı      

2) Dil sonrası işitme kaybı                                                                      

3) İşitme Yetersizliğinin Oluş Yerine Göre Sınıflandırılması  

a) İletim tipi işitme kayıpları  

 Dış kulak veya orta kulağı etkileyen  bir durum sonucu,sesin iç kulağa 

iletilememesi sebebiyle meydana gelen işitme kaybıdır. 

 Sesin algılanmasında değil, iletiminde sorun vardır.  

 Orta kulak iltihabı, kulak kiri birikmesi, yapısal anormallikler gibi sebeplerden 

kaynaklanabilir. 

b) Duyu-sinirsel işitme kayıpları 

 İç kulakta veya iç kulaktan santral işitme merkezine kadar olan işitsel yolda meydana  

gelen bozulmalara bağlı ortaya çıkan işitme kaybıdır. 

 Menieresendromu, kafa travması, ototostik ilaçlar en sık görülen sebeplerindendir.  

c) Karma(mixt) tip işitme kayıpları 

 Hem iletimsel hem de sensori-neural işitme kaybı türlerinin bir arada görülmesidir. 

 Genellikle tedavi edilemeyen uzun süreli orta kulak iltihapları sebep olur. 

 

d)Fonksiyonel işitme kayıpları 

 Organik kökeni olmayan, emosyonel ya da çıkar sağlamaya dayalı işitme 

kaybıdır. 

 Özellikle testler ile hastanın davranışları arasında tutarsızlık gösterir. 

e) Merkezi (santral) işitme kayıpları 

 Merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir zedelenme sonucu ortaya çıkan bir 

işitme kaybıdır. 

 Dış kulak ve orta kulak görevini yapar, iç kulak ve işitme sinirleri normal çalışır, 

fakar merkezde bir bozukluk vardır. 

 Bu hasar bireyin sesleri algılamasını ve sese anlamlı şekilde tepki göstermesini 

engeller.   
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İşitme Kaybında Erken Tanı  

 Konuşma ve dil gelişimi için hayatın ilk 6 ayı kritiktir. Bu nedenle işitme kaybı tanısı 

ilk 3 ay içinde konulmalıdır. 

 Doğduktan sonra en gec 6 ay içinde işitme yetersizliği tanısı konan ve 

cihazlandırılanbebeklerin,uygun konuşma eğitimi verildiği takdirde konuşma 

becerisinin normal işiten yaşıtlarıyla benzer düzeyde gelişebilmesi mümkündür. 

İşitme Cihazları 

 İşitme cihazları 3 temel parçadan oluşur. 

1) Mikrofon: Dışarıdan aldığı ses enerjisini elektriksel sinyale çevirir. 

2) Amplifikatör(yükselteç):Mikrofonun oluşturduğu elektriksel sinyalin şiddettini 

işitme kaybına göre ayarlayarak arttırır. 

3) Hoparlör:Şiddeti yükseltilen elektrik sinyalini ses enerjisine dönüştürür. 

İşitme Cihazı Tipleri 

 Kulak arkası:  Bebeklerde, çocuklarda ve her türlü işitme kaybı olan yetişkinlerde 

kullanılır. 

 Kulak içi: Hafiften orta şiddete kadar olan işitme kayıpları için uygundur. (Bebekler 

ve küçük çocuklar için uygun değildir.) 

 Kanal içi: Hafiften orta şiddete kadar olan kayıplar için uygundur. (Bebekler ve küçük 

çocuklar için uygun değildir.)  

 Gözlük tipi: Kulak zarı delik olup orta kulak iltihabı olan hastalarda tercih edilir.  

 Cep tipi:Kulak arkası cihazların yeterince güçlü olmadığı dönemde ileri-çok ileri 

derecede işitme kayıplarında kullanılır.  

Koklearİmplant(Biyonik Kulak) 

Koklearimplant çift taraflı ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve 

işitme cihazından yeterince fayda göremeyen kişilere işitme kapasitesinin desteklenmesi için 

tasarlanmış elektronik bir aygıttır.                            
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Çocuk işitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra; 

 Cihaz kullanımından beklenilen bir yarar sağlanmadıysa  

 Bireyin işitme kaydı çok ileri derecede ise 

 Bireyin yaşı 18 aydan büyük ise koklearimplant kullanılabilir.  

Koklearimplantın çalışma sistemi 

1) Çevredeki sesler küçük bir mikrofon aracılığıyla toplanır. 

2) ince bir kablo sesleri mikrofondan konuşma işlemcisine aktarır. 

3) Konuşma işlemcisi sesleri yükseltir ve kodlanmış sinyallere dönüştürür. 

4) Bu sinyaller kablolar aracılığıyla konuşma işlemcisinden iletken bobine 

gönderilir. 

1) İletken bobin sinyalleri radyo dalgaları aracılığıyla deri altına yerleştirilmiş olan 

alıcıya gönderir. 

2) Alıcı doğru miktardaki elektrik uyaranını uygun elektrodlara taşır. 

3) Elektrodlakoklea içindeki işitme sinirlerini uyarır.  

4) Elektrik sinyallerine dönüşen ses işitme sistemi aracılığıyla beyine iletilir. 

İşitme Cihazının Kontrol Edilmesi  

 Görsel kontrol:  

 İçinde piller var mı, pil yuvasına doğru yerleşmiş mi, pil yuvasında oksitlenme olmuş 

mu,kontrol düğmeleri rahat hareket edebiliyor mu? 

 Salyangozu temiz mi, saşyangozun ses kanalı içerisinde sus damlası ya da kulak kiri 

var mı? 

 Gövde de çatlak ya da kırık var mı? 

 Hoparlörde çatlak ya da kırık var mı? 

 Cihazın düğmeleri doğru konumda mı? 

 Kablolar cihaza ve hoparlöre  tam ve doğru takılı mı? 

 Kabloda yırtık ya da kırık var mı? 

 

 

 

İşitsel kontrol:  

 Çocuklar basit ayırt etmeleri işitsel olarak yapabiliyor mu?  

 Cihazda ötme ya da ıslık çalma problemi var mı? 

 Dinleme başlamadan önce pilin  gücünün yeterli  olup olmadığına bakılır. 

 Pilin yeterli olduğu düşünülüyorsa bu durumda kordona bakılır. 
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 Ses cızırtılı geliyorsa, hiç ses gelmiyorsa kordon, kablo ya da hoparlör değiştirilir.  

 Yine ses gelmiyorsa teknik servise gönderilir. 

 

 

8.ÜNİTE1.video; MATERYAL GELİŞTİRME  

Ögretim Materyali  

Ögretim materyali genel olarak hedefleri gerçekleştirmek âmaciyla araçlardan faydalanarak 

yapılan ders sunum içeriklerini kapsar. 

Ögretim araçları tebesirden  kağıttan başlayarak günümüze ilişkili teknolojiye kadar basitten 

karmaşığa çeşitlilik gösterir. 

Örneğin: Yazı T.  – Araç  

 Yazı tahtası üzerine yazılan yazı,  grafik, çizim  - Ders Materyali haline gelir.  

Yenilenen eğitim programlarında en çok vurgulanan becerilerden bir tanesi materyal 

hazırlama ve kullanmadir. Her şey eğtim materyali olabilir. Her materyalin verilmek istenen 

kazanıma uygunluğu,  beklenilen performansın ortaya çıkmasında etkendir.  

BEŞ DUYUNUN ÖĞRENMEDEKI YERI VE ÖNEMİ  

 %81 ‘ i  Görme 

 %11 ‘i Işitme 

 %3,5 i Dokunma  

 %3,5 ‘i Koklama  

 %1 ‘i Tatma  yoluyla öğrenilir.  

Not: Materyal kullanma, öğrencilerin mümkün olduğunca daha fazla duyu organı  ile 

öğrenmesini sağlar. 

Ögretim Amaçları  

Tahta , pc, flaş bellek, tarayıcı,  kamera,  cep telefonu,  laptop,  episkop, tv, dvd – vcd. 

Ögretim ortamlarında kullanılacak materyal çeşitleri  

Kitap setleri, kavram haritaları,  bulmacalar,  albümler,  asetat, kukla, deneyler, yapboz..  
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YAŞANTI  KONİSİ 

Bu koninin dayandığı ilkeler; 

 Öğrenme işlerine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi 

öğrenir ve o kadar geç unuturuz.  

 En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. (Görme 

duyusu) 

 En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğrudur. 

NOT: Edgar Dalenin Yaşantı konisini inceleyiniz. 

Bir eğitimci,  öğretim materyallerini bu bulguları göz önüne alarak hazırlamalı ve öğretim 

ortamında öğrencinin kullanımına sunabilmelidir . ( Ve sen iyi bir eğitimcisin. 🙃) 

Görsek ve işitsel araçların somut / soyut özelliklerine göre sınıflandırılması  

 Kelimeler 

 Diyagram 

 Haritalar  

 Resimler  

 Slaytlar 

 Filmler 

 Modeller 

 Numuneler 

ÖĞRETİM ORTAMINDA KULLANABİLECEK MATERYAL ÇEŞİTLERİ  

1. Yazılı Materyaller 

Avantajlari 

 En yaygın  

 Ucuz 

 Kolay ulaşabilen  

 Kolaylıkla çoğaltılabilen 

Dezavantajları 

 Öğrenci pasif 

 Öğrenci etkileşimi düşük  

 Güncelleştirilmesi zor 

2. Resimler ve Grafikler  
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Avantajlari 

 Somutlaştırma  

 Anlamlastirma 

 Yorumlama 

 Aralarındaki ilişkiyi öğrenme 

 Kolay üretebilme  

Etkinliği artırmak için; gerçeğe uygunluk,  renklilik, gerektiğinde yazılı içerik kullanılmalıdır.  

3. Gerçek kişi,  Nesneler,  ve Modeller  

Avantajlari 

 Gerçek dünyayı anlama 

 Eğlence 

 Bilginin kalıcılığını sağlama  

 Motivasyon artırıcı  

 Öğretimin niteliğini artırma  

Dezavantajları; Her an kolay ulaşılmayan ve bazan tekrarı olmayan olarak ayrılır. 

4. Ses Kasetleri  

Avantajlari 

 Kolay hazırlayabilme 

 Kolay ulaşabilme  

 Dikkat çekme  

Dezavantajları  

 Uzun süreli dikkati koruyamama  

 Bilgi sıralamasında değişiklik yapılmasıdır. 

5. Televizyon P. Ve Video Kasetleri  

Avantajlari 

 Gerçek dünya durumları  

 Ulaşılamayan yerleri tanıma  
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 Farklı kültürleri yaşam biçimlerini inceleme 

 Sosyal, duygusal olayların neden ve sonuçlarını araştırma  

MATERYAL HAZIRLAMA ILKELERI  

 Öğretim materyali,  basit, sade ve anlaşılır olmalı  

 Ders programları  destekleyici biçimde  hedef ve kazanım uygun seçilmeli  

 Dersin önemli ve özet bilgilerle donatılmali 

 Kullanabilecek görsel öğeler materyalin önemli noktalarını vurgulamak için 

kullanılmalı,  aşırı kullanımdan da kaçınılmalı  

 Materyallerde kullanılan öğelerin, öğrencinin pedagojik özelliklerini uygun 

olmalı 

 Öğrenciye  alıştırma ve uygulama fırsatı sunmalı  

 Mümkün olduğunca gerçeği yansıtılması 

 Her öğrencinin  erişime ve kullanıma açık olamalı 

 Materyal geliştirebilmeli ve güncelleştirilme olmalı  

ÖGRETİM MATERYAL EĞITIM VE ÖĞRETME SAĞLADIĞI YARARLAR  

 Öğrenciye  kalıcı hale getirir. Ilgisini çeker. 

 Öğrenmeyi güçlendirir. Anlatım kolaylığı sağlar. 

 Uyarıcı etkiye sahiptir. 

 Düşüncenin devamlılığını sağlar. 

 Sözcük gelişimine katkı sağlar. 

2.BÖLÜM; Materyal Geliştirme  

ÖĞRETİM MATERYALLERİN TASARLANMASI ,HAZIRLANMASI ve SEÇİMİ 

Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları  

 Yazma 
 Çizme  
 Yaratma  

Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri 

 Basit, sade ve anlaşılabilir olma 

 Dersin hedef ve davranışlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalı (amaç araç ilişkisi) 

 Dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalı  
 Görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı  
 Öğrencinin gelişim ve öğretim özelliklerine uygun olmalı 
 Gerçek hayatla tutarlılık göstermeli 

 Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalı 
 Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalı  
 Öğretmenler kadar öğrencinin de kullanabileceği düzeyde basit olmalı 
 Tekrar kullanabileceği için dayanıklı olmalı  
 Gerektiğinde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır. 
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Öğrenci Gereksinimine Uygunluk 

 Öğrencinin özellikleri nelerdir? 

 Öğrencinin bilgileri, yetenekleri, ilgileri ve güdülenmiştik düzeyleri nelerdir? 

 Öğretmenin kendisi öğrenci gereksinimlerine uygun mevcut öğretim materyallerinden ne 
derece haberdardır? 

 Öğrenci gereksinimlerine uygun materyal geliştirmede öğretmen ne derece yetkindir? 

 Öğretmen uygun öğretim materyallerini geliştirmek için yeterli kaynaklara (uzman, para, 
alet) sahip midir? 

  

ARAÇLAR AYRICA  

 Zaman doldurmak amacıyla 

 Eğlenme aracı olarak  
 Bireysel ilgilerin tatmini için kullanılmamalıdır. 

Görsel – İşitsel Araçların Yararı Nedir ? 

                     Görsel – İşitsel Araçlar ; 

 Dikkat çeker, öğrencileri güdüler 
 Duygusal tepki vermeyi sağlar 
 Öğrenmeyi somutlaştırır 
 Anlaşılması zor kavramları basitleştirir 
 Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını kolaylaştırır 
 Bir yaşantı ortamı sağlar 
 Öğretme- öğrenme sürecine çeşitlilik katar. 

 Bir kavramla ilgili öğeler arasındaki ilişkiler akış şemaları yoluyla kolayca 
verebilir 

 Sözden ekonomi sağlar ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi olanaklı kılar. 

Sınıf Ortamında Kullanılan Görsel Araçlar 

 Kitaplar/Kartlar  

 Ders kitabı  

 Alıştırma kitabı  

 Flash kartlar 

 Sıralı kartlar  

 Hikaye kartlar 

 Gerçek eşyalar ve modeller ( maket, model, vb.) 

 Çizelgeler, Grafikler 

 Yazı ve Gösterim Tahtaları  

 Kara tahta 

 Çok amaçlı tahta  

 Akıllı tahta  

 Askı/Kanca tahta 

 Manyetik tahta  

 Dosya tahta  

 Bülten tahta 
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Resimler 

 Düz resimler 

 Çizgi resimler 

 Gerçek resimler 

 

Görsel- İşitsel Araçlar  

 Film şeridi projektörü 

 Opak projektörü 

 Video projektörü ( bilgisayar ekranını yansıtır) 
 Konferans projektörü ( iki farklı yerde kablolarla birbirine bağlanarak kullanılır) 
 Film makinesi ve Hareketli filmler 

 

 Araçlara Dayalı Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar ??? 

 Öğrencinin düşünmelerini azaltabilir  

 Aracın edinilmesi pahalı olabilir, sürekli taşınması zahmetli olabilir 
 İstenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak için gerekli zaman ve hazırlık yeterli 

olmayabilir 
 Bazı araçların (işitme araçlarının) kullanımında ilgi çabuk dağıtılabilir 

 

VİDEO: 3 Materyal Tasarım ve Hazırlama İlkeleri 

 

1.1-Harf kullanımı 

1.2-Renk kullanımı 

1.3-Biçimsel elemanların kullanım ilkeleri-TASARIM ÖĞELERİ 

1.4-Yerleşim elemanlarının kullanım ilkeleri-TASARIM İLKELERİ 

 

Öğretim materyallerinin oluşturulmasında iki aşama çok önemlidir: 

 Tasarlama 

• Hazırlama 

 

ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI 

• Öğretim materyali hazırlanmadan önce tasarlanması gerekir. 

• Tasarım boyutu icatcılık gerektirir. 

• Bitmiş materyalin gözde canlandırılması ve çok boyutlu düşünülmesi gerekir. 

Tasarımda Gestaltçı psikolojinin ilkelerinin de dikkate alınması gerekir. 

Şekil zemin ilişkisi 

Yakinik 

Benzerlik 

Tamamlama 

Devamlılık 

Basitlik 

Algılama 

+Şekil, zeminden daha dikkat çekici özelliklere sahiptir. 
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+y kınlık, org nizmanın bir alandaki ögeleri, nesneler birbirlerine olan yakınlıklarına göre 

aglama midir. 

+Benz tik, şekl, renk, doku, cinsiyet vb pek çok özellik bakundan birbirine benzer ögelerin 

birlikte grup olarak algılanma eğilimidir. 

+Tamamlama, organizmanın tamamlanmamış etkinlikleri, şekilleri, sesleri tamamlayarak 

algılama eğilimidir. 

+Devamlılık, aynı yönde giden noktalar, çizgiler vb birimlerin birlikte gruplanarak algılanma 

eğilimidir. 

+Basitlik, basit, düzenli bir şekilde organize edilmiş figürleri algılama eğilimidir. Algılama 

simetrik, düzenli, düzgün olan iyi bir biçime, şekle ve bütüne doğru olmaktadır. 

+Algilama, simetrik, düzenli, düzgün olan iyi bir biçime, şekle ve bütüne doğru olmaktır.  

 

1.1 Harf Kullanımı 

Kullanılan harfler birbiri ile uyumlu olmalıdır. 

Bir Yazıda çok fazla çeşit harf karakteri kullanılmamalıdır. 

Başlıklar büyük harfle, diğer kısımlar küçük harfle yazılmalıdır. 

 

OSÜREKLİ BÜYÜK HARF KULLANILMASI DİKKAT VE ALGILAMAYI 

ZORLAŞTIRIR. 

 

Koyu, eğik ve alt çizme özellikleri ayırt edici bilgiler için kullanılmalı ve uzun 

kullanılmamalıdır. 

Harf koyu olduğunda zeminin açık, zemin koyu olduğunda harfin açık olmasına dikkat 

edilmelidir. 

OHarflerin çok yakın olmamasına dikkat edin. 

 

Harflerin büyüklüğü öğrenenlere göre ayarlanmalıdır: küçük yaşlarda büyük punto 

kullanılmalıdır. 

Bir materyalde, metinde çok fazla yazı olmamalıdır. Örneğin, bir PowerPoint slaytında en 

fazla 5-6 satır: kelime sayısı da az olmalıdır. 

Harfler ve satırlar arasında gerektiği kadar boşluk olmalıdır; çok yakın olunca dikkat 

dağılabilir. 

 

Renk Kullanımı 

• Materyal hazırlarken renk ögesi kullanılmalıdır. Renkler her zaman dikkat çekicidir. 

• Renkler önemli bilgileri ayırt etmede zitlik yaratılarak kullanılabilir. 

• Renkler öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olarak kullanılabilir. Küçük yaşta 

olanlar için parlak renkler daha dikkat çekicidir. 

• Renklerle bilgilerin gruplanması da sağlanabilir. Her bir bilgi bütünü bir renkle ifade 

edilebilir.En önemli bilgiler canlı renklerle ayırt edilebilir. 

• Bir materyalde renk çok aşırı kullanılmamalıdır. 

• Kullanılan renkler estetik bir bütün oluşturmalı, dikkati dağıtacak şekilde karmaşık 

olmamalıdır. 

• Renkler gerçek yaşamdakine uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin; ağaçsa yaprakları 

yeşil olmalı vb. 
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Ekran Tasarımı 

• Bilgisayar temelli bir materyalde, ekran tasarımı son derece önemlidir; öğrenen için 

yeterince ilgi çekici hazırlanmalıdır. 

• Bir ekranda en fazla 4-5 satır ve en fazla 20 sözcük kullanılmalıdır. 

• Basit koyu harf tipleri tercih edilebilir. 

• Çok gösterişli yazılar dikkat dağıtabilir. 

- Ekrandan ekrana tutarlılık sağlamak için satır genişliği ve satır aralığına önceden karar 

verilmeli. 1 satır yorucudur; en azından 1.5 satır aralık olabilir. 

• Boşluklar olmalıdır. Her tarafı dolu bir ekran algılamayı zorlaştırır. 

• Satır sonları "tire"lenmemelidir. 

• I Koyu fon üzerine açık, ya da açık renk üzerine vu olacak şekilde zıtlık ekranda 

olmalıdır. Şekil - min algısı özelliğine dikakat edilmelidir. 

• Biçimsel Elemanları Kullanım İlkeleri 

 

(TASARIMIN ÖĞELERİ) 

 

ÇİZGİ: Fonla figürün ayrıldığı kısımdır ve algılamada ayırt edicilik sağlar. Yatay, dikey, 

eğik olması farklı etkilere yol açar. 

 

BOŞLUKLAR-ALAN: Mesaj dışında kalan yerlerdir ve algılamayı kolaylaştırır. Göz en çok 

sol üst 1/9’luk alanı algılar. 

 

ŞEKİL-FORM-BIGIM-BOYUT: Boyut her zaman göreceli olup. 

- Boyut hakkındaki yargımız onu çevreleyen cisimlere bağlıdır. 

- Şekiller, bir yüzey üzerinde oluşturulan 2 boyutlu biçimlerdir. 

- Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. Form ise, kullanılan biçimlerin 

birbirlerine göre durumlarıdır. 

 

YÜZEY, DOKU: Sade, düz, mat, renkli, parlak, pürüzlü, Dokunma hissi verir; materyali 

hissetmemize yardımcı olur 

RENK: Algılama üzerinde etki yaratır. 

 

1-Çizgi 

• Eğik çizgiler: Hareket izlenimi verir İki boyutlu görsel öğe olan çizginin yatay, dikey veya 

eğik olarak kullanılması farklı etkiler yaratır: 

• Yatay çizgiler: Derinlik, hareketsizlik, sakinlik; • Dikey çizgiler: Güç, kuvvet; 

 

2-Alan 

• Görsel materyalin, yazının kapladığı yerdir. 

• Kapalı alanlar ve açık (boş) alanlar diye ikiye ayrılabilir, 

• Boş alanlar bir müziğin duraklama işareti gibi, bütünleyici öğe olarak kullanılır.  

 

2-Alan (devam) 

Sol üst köşe : Dikkat 

Merkez 

3-Boyut 

Bir seklin boyutu gorecell olup, onu cevreleyenlerebaglidir. 
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4-Doku 

Doku, 2 boyutlu görsellere 3 boyutlu hissi verir. 

5-Renk  

5-Renk (devam) 

1. Renk çemberinde, yan yana renkler uyumlu renkler, karşı karşıya renkler zit renkler 

(bütünleyici renkler)'dir. 

2. Uyumlu renkler yan yana geldiklerinde birbirlerinin etkisini azaltır. 

3. Zit renkler yan yana geldiklerinde birbirlerinin etkilerini arttırır ve en net görünürler.  

4. Zit renkler karıştırılırsa akromatik (grimsi) renkler bulunur. Yani, çok parlak olduğunu 

düşündüğünüz bir kırmızıya az miktarda yeşil matlaştıracaktır. Kırmızı renkler daha çok 

hatırlanmaktadır. 

1.4 Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri 

 

(TASARIMDA GÖZÖNÜNE ALINACAK İLKELER) 

 

1. Oran/Ölçek, objelerin büyüklüğü ile ilgilidir. 

Bir objenin diğer objelerle arasındaki ilişki de denebilir (Zürafa=3 insan). 

2. Ritim (devamlılık), kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir.  

Birbirinden kopuk olarak yerleştirilmiş tasarım elemanları arasında bağ zor kurulur. 

3. Vurgunun bütüne baskın olması gerekir. 

Materyalin can alıcı noktasıdır. Farklı renk, doku, şekil, renk kullanılabilir... 

4. Hizalama, tasarımdaki öğelerin bazı öğelerle aynı hizada olmasıdır. Dikey veya yatayda 

birlik varsa insanlar daha kolay öğrenir. 

Denge, objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir (yatay, dikey vb unsurlar denge 

veya dengesizlikler oluşturabilir). 

 

Formal denge 

Informal denge 

Bütünlük, görsel elemanlar ve bunların işlevleri arasındaki ilişki bütünlüğüdür. Yararı 

olmayan hiçbir yazı, resim, şekil vb unsurun materyalde olmaması gerekir. 

 

Ahenk, kompozisyonun bütünü ile ilgilidir. 

 

 

Bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisidir. Parçalar bir araya geldiğinde bütünlük 

duygusu oluşmalıdır. 

 

MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ 

Öğretim materyali, 

Basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Ders programlarını destekleyici biçimde dersin hedef ve kazanımlarına uygun hazırlanmalıdır.  

Dersin konusunu oluşturan önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. 

Kullanılacak görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla 

kullanılmalı; aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. 

*Kullanılan yazılı metinler, görsel-işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun ve 

gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir. 

Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır. 
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Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. 

*Sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, öğrencilerin de kullanabileceği 

düzeyde basit olmalıdır. 

Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda 

zarar görmemelidir. 

XGerektirdigi taktirde kolaylıkla geliştirilebilir ve günce eleştirilebilir olmalıdır. 

* Hazırlanmis kullanım kılavuzları kullanılmalıdır. 

Yakın çevreden her türlü yardım için çaba harcanmalı ve yardım alınmalıdır. 

Materyal Seçiminde Bazı Faktörler 

Eğitim programına uygun mu? 

• Genel ve doğru mu? 

• Kesin ve anlaşılır bir dil kullnılmış mı? 

• Motive edip ilgi uyandırıyor mu? 

Öğrenen katılımını sağlıyor mu? 

• Teknik kalitesi iyi mi? 

• Etkili olduğuna dair kanıt var mı? 

Reklam ve önyargıdan uzak mı? 

• Kullanımı ile ilgili kılavuzlar ya da açıklamalar var mı? 

 

DERS MATERYALİ GELİŞTİRME AŞAMALARI 

Etkinliklerde hangi içerik ve sürecin yer alacağı tasarlanır. 

Öğrencilere kazandırılması gereken hedefler ve kazanımlar belirlenir. 

Hedef ve kazanımları gerçekleştirecek etkinliklerde yer alan materyaller tasarlanır.  

Materyal tasarlama ve hazırlama ilkelerine göre materyal için gerekli araç gereçler belirlenir.  

Araç gereçler materyal hazırlama ve tasarlama ilkelerine göre birleştirilerek materyal 

oluşturulur. 

Materyalin öğretim sürecinde uygulaması yapılır. 

Uygulama sonuçları değerlendirilir ve geliştirilir. 

Ders materyali geliştirme aşamaları incelendiğinde sistematik bir yaklaşım olduğu 

görülmektedir. 

Ders süreci bütün olarak düşünülür ve materyal ona göre hazırlanır. 

 

4. VİDEO;Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için materyal kullanımı neden önemlidir? 

        Materyal kullanım ilkelerinde gördüğümüz üzere materyal bir dersi en işlevsel boyuta 

getirebilecek şekilde tasarlanan araçlar bütünüdür. Materyal kullanımı özel eğitimde neden 

önemli kısmına geldiğimizde; özel eğitimde herhangi bir beceriyi çalışırken herhangi bir  

beceri ile ilgili öğretim yaparken yada ekstra bütün becerilerle ilgili öğretim yaparken 

materyal desteği yani görsel, dokunsal, işitsel ürün desteği çocuğun öğretimi, kazandığı 

beceriyi  ve amacı genellemesine yardımcı olur. Genelleyebilen bir birey hayatsal 

kullanımında çok daha hızlı hareket eder ve diğer becerileri öğrenmede kendisine bir altyapı 

oluşturmuş olur.  
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        Şöyle düşünün daha önceki derslerimizde  bir trafik lambası örneği vermiştik.Trafik 

lambasını sadece söylemle öğrenen özel gereksinimli birey özel eğitim gereken bir birey belki 

canlandıramayacak belki  günlük yaşantısında sokakta gördüğünde aklında anlattığınız şey 

olduğu gelmeyecek.Ama materyalle gerçekleştirdiğinizde anlattığımız alanı yani bir trafik 

lambasından bahsettiğimiz de o zaman bunu şekillendirebilir genelleyecek ve hatta 

kullanımına ilişkin bir şeyler üretebilecektir.O yüzden materyal kullanımı işlevselliği 

açısından ve öğretime kolaylık sağladığı ve belli becerileri daha kolay geliştirilmesi açısından 

özel eğitimde  çok önemlidir.  

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için doğru materyalleri nasıl seçeriz ?  

Doğru materyalleri seçmede kullanacağımız ilk kriter çocuklarımızın bireysel özellikleri ve 

bireysel farklılıkları olacak. Bunu nasıl şekillendirebiliriz? Bedensel engelli, bedensel 

yetersizlikten etkilenmiş bir bireyle zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir bireyin kullanacağı 

materyaller aynı materyaller olmayabilir ya da görme yetersizliğinden etkilenmiş, görme 

kaybı olan bir bireyle yine işitme kaybı olan bir bireyin kullanacağı  materyaller aynı 

materyaller olmayabilirler. Seçim aşamalarımızın   ilki dolayısıyla çocuğun yetersizliğin 

hangi türünden etkilendiği ile ilgili olacak. Sonrasında bireysel özelliklerine bakacağız.  

Yani çocuğumuz etkilendiği yetersizlik türünden ne derece etkilenmiş ve kazanım odaklı 

düşündüğümüzde yani işlevsel olduğunda materyal hangi materyal  ona daha iyi kazanım 

sağlar ona bakacağız? Seçim aşamalarında dikkat etmeniz gereken bir başka şey ise daha 

doğrusu bir sonraki aşama ise materyalin nasıl yapıldığında ne kadar dikkat çekici , amaca ne 

kadar hizmet ettiği olacak. Buna göre planlama yapacağız ve seçeceğiz. 

Kullanacağımız materyaller hangi amaçlara hizmet etmelidir ?  

Belirlediğimiz amaçlar tamamen bireye yönelik amaçlar olmak zorundadır yani bireye, 

görevliye bakmamız gerekir.  Bireyin hayatsal faaliyetler de kullanabileceği 

şekillendirebileceği, üzerinde değişiklikler yapabileceği güncelleyebileceği, fikir 

yürütebileceği, bilişsel faaliyetlerini hayata geçirebileceği, onun yanında alıcı diline etki eden, 

ifade diline etki eden, genellemesine, amacı kazanımı genellemesine yarayan materyaller 

olmalıdır. Materyallerinin hizmet ettiği amaçları belirlerken de olabildiğince kısa ve özet  

amaçlar seçmek durumundayız.  

Materyal hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? 

Materyal hazırlarken;  mataryelin  dokusuna, materyalin simetrisine,  materyalin 

işlevselliğine, materyalin rengine, materyalin kullanım alanına, stratejisine içerisinde 

kullandığımız ek mataryellere, amaca yönelikliğine, işlevselliğine ve onun yanında bireyin 

özelliğine ekstra dikkat etmeliyiz.  

Bunun yanında öğretmenin kullanımda rahat edebileceği ve öğrencinin de aynı rahatlıkla 

kullanabileceği materyaller hazırlamak zorundayız. 
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 Aslında materyal hazırlama durumunda önce sunumla  ilgili bize rahatlık sağlayacak bir 

materyal tercih etmeliyiz ve öyle hazırlamalıyız. Sonrasında da hazırlarken yine düşünmemiz 

gereken ikincil durum da öğrencinin siz sunduğunuzda rahat ve basit anlayabilir olacağı  

materyaller hazırlamamız gerekiyor .  

Ders sırasında materyali kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? 

Ders sırasında materyali kullanırken öncelikle materyalin dikkat dağıtıcı bir unsur 

olmamasına dikkat etmeliyiz. Bir diğer önceliğimiz de amaca mutlaka uygun olması 

gerekiyor. Yani o an vereceğimiz kazanıma ve amaca mutlaka uygun şekilde bir materyal 

kullanmalıyız. 

 Kullanmaya başladığımız esnada dikkat edeceğimiz durumlar; 

 Öğrenciye zarar vermemesi, 

 Zarar verici ve yıkıcı bir davranış oluşturmaması, 

 Öğretmeni, eğitimciyi zorda bırakmayacak bir materyal kullanımı gerçekleşmesi, 

 Aynı zamanda tekrar kullanılabilir dayanıklı olması ve ders esnasında zarar görmesini 

engelleyici olması ve zarar görmemesi gerekir materyalimizin. 

 Dolayısıyla kullanım yerimizi ve fiziki şartlarımızı çok iyi ayarlamamız gerekir.  

Özel eğitim öğrencilerine düşündüğümüzde özel eğitim gerektiren bireylerin 

düşündüğümüzde materyal kullanımı eğer grup dersi yapmıyorsak birebir ve öğretmenin 

kontrolüne bağlı bir alanda gerçekleşmeli burada hem materyalin devamlılığı için dikkat 

etmeliyiz  hem de bireyin eğitim alan, hizmeti alan bireyin daha sağlıklı ve daha güvenli 

olabilmesi için bu duruma dikkat etmemiz gerekir. 

  

 

Ders sonunda materyalin öğrencideki etkililiğini nasıl değerlendirebiliriz? 

          Materyalin etkililiği kazanımla ilgili öğrencinin ne kazandığına bağlanır. Aslında diğer 

derslerimizi anlattığımız üzerinde ölçüt bağımlı ölçü araçları kullandığımızda, bu ölçü araçları 

bize materyalin de kazanımın da ne kadar doğrulandığını gösterecektir. Materyal tek başına 

ölçülebilecek bir etkililiğe sahip olmayabilir ama kazanım odaklı olduğunda, işlevselliği 

gerçekleştiğinde o zaman materyal de yerini bulmuş, görevini gerçekleştirmiş demektir. 

Materyali değerlendirirken yapısının bozulmamasına, hala kullanılabilir olmasına, başka bir 

öğretmen veya başka bir çocuk tarafından kullanılabilir olmasına genel şartlarda bakabiliriz 

ama iş özel eğitime geldiğinde her çocuk için ayrı, her kazanım için ayrı özelliklerde materyal 

hazırlanacağından başka bir kişinin kullanımına çok açık olmayabilir materyal.Değerlendirme 

ölçütleri  arasında bu durum olmayabilir.  
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Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrenci için hangi mataryelleri kullanabiliriz?  Nasıl 

hazırlamalıyız?  

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler için kullanacağınız materyaller daha çok 

duygusal ürünler ve yine çocuğa uygun ürünler olmak zorunda. Bu materyaller hem güvenilir, 

sağlam yapılı hem de yine amaca, işlevselliğe uygun materyaller olmalı. Sağlam yapılı 

olmasının gerekçeleri arasında hem öğretmene hem öğretim aşamasına hem de öğrenciye 

zarar vermemesi açısından önemlidir. Materyal  hazırlarken,mutlaka materyal hazırlama 

ilkelerinden yararlanmalıyız. Dolayısıyla materyallerimizi hazırladık. Ama çocuğa uygun mu 

bilmiyoruz önce bir hayal etmeliyiz.Kendi kafamızda mataryeli oluşturmadan önce 

kurgulamalıyız.Kurguladığımız  durum tam olarak şu olmalı ; bugün bu amaca yönelik bir 

öğretim gerçekleştireceğim bu öğretimi gerçekleştirilirken ‘’Bu mataryel uygun mudur?’’ 

diye sormalıyız.  

 Onun yanında bu mataryeli kullandığında öğrencinin dikkatini çekebilir miyim?  

 Öğrenci dikkatini materyale verir mi ? 

 Öğrenci kazanıma odaklanır mı?  

Bunları sormalıyız.  Bunların yanında; 

 Bu materyal zarar görür mü ? Öğrenciye zarar verir mi ? 

 Öğretim düzeninde öğretmene ve öğretime zarar verici bir durum izler mi?  

 durumlarına bakmalıyız ve bundan sonra hazırlamaya başlamalıyız. Bu durumlar  

kesinleştikten sonra yine rengine, dokusuna,biçimine, boyutuna, desenine kadar her şeyini 

incelediğimiz materyali oluşturmak zorundayız. Ama günümüzde materyal tasarımı için artık 

madbu oluşturulmuş ve bütün öğrencilerin de kullanabileceğimiz bazı materyaller var.  

           

       Örneğin;  mantar tak çıkar tablalarımız zihinsel yetersizlik gösteren çocukların küçük kas 

becerilerinin de kullanılabilir tablalar.  Bu tablalardaki mantarların üzerinde bulunan noktalara 

yerleştirmek durumu bir çocuğun hem dikkatini arttırması hem de küçük kas becerilerinin 

gelişmesine yarayabiliyor . Bu küçük kas becerisi için kullanılan materyaller okuma yazmaya 

hazırlık dönemlerine hazır olmasını da sağlıyor çocukların.  Aslında burada öğretmen bu 

materyali şekillendirerek değişik şekillerde kullanabiliyor. Örneğin bir harf öğretimi 

yapıyorsanız bu materyallerin üzerinde mantarları öğrettiğimiz harfe ilişkin yerleştirmesini 

sağlamasını isteyebiliyorsunuz. Dolayısıyla iki kazanımı birden gerçekleştirmiş oluyor ya da 
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öğretmen burada bir sembol çalışıyorsa, o  sembolün şeklini mantarlarla önce tablonun bir 

tarafına kendisi yapıp, diğer tarafında öğrenciden yapmasını isteyebiliyor ya da görüldüğü 

üzere mantarların büyükleri ve küçükleri var. Büyüklüğü küçüklüğü ayrı şeyler. Öğretim 

değerlendirmesinde kullanabildiği ya da genelleme aşamalarında kullanılabilen materyaller 

bunlar. Z ihinsel yetersizliği olan bireylerde çok rahat kullanabileceğiniz materyallerden bir 

tanesi olarak düşünüyoruz. 

          

 

 Ayrıca onun yanında küçük yaş gruplarında da kas becerileri gelişmemiş öğrencilerde yine 

diğer materyale benzer bir materyal durumu gerçekleşiyor.Bir boncuk kutumuz var. Bunun 

dört yüzü de  farklı amaçlara hizmet ediyor. Çocuğun yönlendirme ve çizgi takip becerilerini 

geliştirebilecek bir yüzü var öğretmen fiziksel yardımla öğrencinin fiziksel durumuna göre 

fiziksel yardımla çizgiyi takip etmesini aynı zamanda sınırlı alanla ilgili çalışmalar yapmasını 

sağlayabiliyor.Daha sonra fiziksel yardımı kaldırarak çocuğun bağımsız olarak bu yüzünü 

kullanmasını destekleyebilir. Burada zihinsel yetersiz olan bireylerde matematikte ve diğer 

sayma, tane işlemlerinde kullanabileceği boncuklar abaküs durumu var. Burada dört işlemi 

gerçekleştirebilir öğretmen.  Tek tek saymayı tane kavramını gerçekleştirebiliyor, aynı 

zamanda bu ürün dokunsal duyuları da geliştirebilecek bir materyal. Öğretmen yardımında 

yine çocuk öğretmen kontrolünde ve sonra bağımsız olarak bu ürünleri kullanabiliyor. Bu 

yüzünde bir siyah tahta modeli var. Öğretmenin söyledikleri ile ilgili yazma çalışmalarını 

bununla gerçekleştirebiliyor çocuk.  

Burada bir nesne eşleme çalışması yapılmış. Üzerinde gördüğünüz şeyler meyvelerdir. 

Meyvelerin eşleme ile ilgili bir durum söz konusu.Bu materyalin tehlikeli yanı; öğrenci tek 

başına bırakıldığında, öğretim gerçekleşmeden bırakıldığında, sadece oyuna dönüştürebilecek 

bir yapısı var. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde bununla sıkça karşılaşılabilir. Bunlar 

öğretim materyali olmaktan ziyade geliştirme materyalidir. Üst kısmında ise bir takip 

becerisini geliştirme durumu var. İpe boncuk dizme gibi amaçları karşılayabilecek bir yapı 
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oluşturulmuş ve bu yapının üzerinde öğrenci boncukları farklı düzenlenmiş demirlerden 

geçirerek bir izleme stratejisi sağlıyor kendisine. Eğer öğrenci yine yalnız bırakılırsa hepsini 

bir anda hareket ettirmek veya demiri yerinden sökmek gibi girişimlerde bulunabilir. Az önce 

bahsettiğimiz gibi sağlamlık , materyalin sağlam olabilmesi öğrencinin kullanım düzeyini  

arttırıyor. 

                                                                    

 Onun yanında yine zihinsel yetersizikten etkilenmiş bireylerde kullanılan bazı öğretimsel 

kartlar var .  Bu öğretimsel kartlar çocuğun sıralama kartları diye adlandırdığımız kartlardır. 

Bu kartlar olay içeren kartlardır ve eylemler içerirler eylemleri ve olayları içeren kartları ya da 

nesneler  içeren kartları öğretmen istediği amaca yönelik olarak planlayıp kullanabilir 

.Örneğin;  şu kart modelinde bir kadın var. Kadın öksürüyor, üzülüyor veya bir zorluk yaşıyor 

. Bu zorlukla  ilgili öğretmen bir hikayeleme oluşturabilir. Bunun üzerine konuşabilirler  veya 

sıralama kartını devamında gelen kartla ilgili tahmin çocuğun tahmin etme ünitelerini 

çalıştırmasını söyleyebilir yani çocuğun tahmin etmesini sağlayabilir öğretmen burada.  

 İşitme engelli öğrenciler için, işitme kaybı olan öğrenciler için hangi materyalleri 

kullanabiliriz ? 

İşitme yetersizliğinden etkilenen, İşitme kaybı olan öğrencileri materyallerinin özellikle eğer 

cihazlanmışsa birey ve erken eğitime başladıysa ses temelli olması gerekir. Yani daha çok sesi 

alabilecekleri ,daha çok öğrenciyi konuşturmaya yönelik materyaller hazırlanmalı ve o 

materyaller kullanılmalıdır. Bu materyaller bazen bir müzik seti, bazen bir yoğun ses, onun 

yanında da resimli kartlar mutlaka ama mutlaka kullanılmalı işitme kaybı yaşayan çocuklarda.  

 Az önce gösterdiğim kartlar yine işitme kaybı yaşayan çocuklar da hikaye kartları olarak 

önümüze çıkarlar. Hikaye kartlarında birbirini izleyen bir sıra olmalıdır ve bir olay örgüsü 

gerçekleşmeli. Olay örgüsü gerçekleştiğinde çocuktan literatürde bulunan basamaklar istenir 

ve çocuk önce kartın bir tanesini görür ve diğer kalan üç kartı görmeden bir sonraki kartta ne 

olacağını tahmin etmeye ve üzerine konuşmaya çalışır.  Tahmin edersiniz ki işitme kaybı 

yaşayan bir çocuğun ve konuşmasında da dil konuşmasında da bozukluklar olabilir. 

Dolayısıyla bunu geliştirebilmek adına, çocukların sürekli konuşmasını ve konuşturma 

yönelik çalışmaları yapmamız gerekir.  İşitme kaybı yaşayan öğrencilerin aynı zamanda başka 

ek yetersizlikleri de olabilir o zaman devreye diğer materyaller de girebilir .  
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Görme yetersizliğinden etkilenen, görme kaybı olan öğrenciler için hangi materyaller 

kullanılmalıdır?  

Görme kaybı olan  öğrenciler için üretilmiş özel alfabeler, yani braille  alfabesi kullanılabilir. 

Bunun yanında ışık takibi yapabilecekleri, karanlık odalarda çalışabilecekleri ve takip 

edebilecekleri pürüzlü ortamlar, aynı zamanda hayatlarını eğer total  görmeyen bir öğrenci ise 

hayatlarını devam ettirmek için kullanabilecekleri ve rehber sopalarının kullanımlarını 

öğrenmeleri gerekir. Bu da onlar için bir kazanım, aslında hayatsal bir materyaldir. O 

materyali kullanmayı öğrenmeleri birçok şeyi yapabilecekleri, hayatsal anlamda 

yapabilecekleri anlamına gelir.  Okuma yazma öğretimleri ve diğer beceriler için total  

görmeyen öğrencilerin  braille alfabesini öğrenmesi gerekir.  

Breille alfabesi kabartılmış harf  stillerinden oluşan, içerisinde sayılar ve semboller de 

bulunan bir alfabe şeklidir.  Bu alfabeyi öğrendiklerinde görme engelli veya görme 

yetersizliği olan bireyler artık daha rahat kazanımlar, akademik  kazanımlar elde etmeye 

başlarlar.  Günümüzde hastanelerde, devlet binalarında ve birçok özel yerleşkede artık 

kabartma yazılarını bulunduğunu biliyoruz. Görme kaybı yaşayan bireylerin yaşamasını 

kolaylaştırmak ve sosyal hayata kazandırmak için çok gerekli bir materyalin her yerde 

olduğunu görmek bizleri sevindiriyor. 

Ders yaparken kullanacağımız materyaller arasında da braille alfabesi de vardır. Bunun 

yanında görme yetersizliği yaşayan öğrenciler için yine ses odaklı ve ışık odaklı çalışmalar  

yapılabilir. Ama bu çalışmaları yaparken hazırlayacağınız materyaller çocuğa odaklı, çocuğun 

ne kadar görme kaybı yaşadığına ve diğer alanlardan etkilenip etkilenmediğine odaklı 

olmalıdır.  

Bedensel yetersizliği olan bir bireyde hangi materyalleri kullanabiliriz? 
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        Bedensel yetersizlik dediğimizde aklımıza kas gelişimleri ile ilgili durumlar geleceği 

için, öncelikle el kaslarını geliştirebilmek için bir döndürme mekanizması olan cırt  cırt 

materyalleri kullanabiliriz. Bu materyalin  iki tane yüzü bulunur. Bir tanesi daha zor çevrilen 

bir tanesi daha kolay çevrilen ve hızlı hareket ettirilebilen materyal ürünleridir. Bu ürünlerin 

içerisinde farklı boyutlarda cırt cırtlar vardır. Birisi yuvarlamaya, birisi elin  bütün kaslarını 

kullanmaya yarar. Birisi sadece parmak kaslarını çalıştırarak döndürmeye, bir diğeri iki elin 

de parmak kaslarını yani küçük kas becerileri ve büyük kas becerilerinin çalıştırılmasına 

yarar.  

     

         Bedensel yetersizlik yaşayan çocukların aynı zamanda ip bağlama, ipe geçirme ve diğer 

faaliyetler için kullanılan materyallerimiz de var.  İnce kas becerilerini el-göz 

koordinasyonunu geliştirecek materyaller bunlar. Gördüğünüz üzere bu materyalin  üzeri 

delikli ve parçaları var. Materyale  parçayı yerleştiriyor öğrenci ve üzerinde olan iple 

materyalin üzerinde olan deliklerle  beraber birbirine bağlıyor veya öğretmenin  

yönlendirmesiyle geçiriyor.  Bunlar küçük kas becerilerini kazandıracak,  büyük kas 

becerilerini geliştirecek, el göz koordinasyonunu  arttıracak ve aynı zamanda dikkati de 

attıracak materyaller. Bu  materyallerin yanında yine bedensel yetersizliği olan çocuklar için, 

hayatsal en önemli materyal ihtiyaçları olduğu doğrultuda destek materyallerdir yani sandalye 

olabilir yani koltuk altı destek çubuğu onların birçok kez işini görebilir diye düşünüyoruz.  

Otizm spektrum bozukluğu öğrenci için hangi materyaller kullanılmalı kullanılmalıdır?    

        Bu öğrenciler için daha çok resimli, daha çok gerçek hayattan alınmış, gerçek nesnelerin 

kullanıldığı ve bunlara odaklı materyal kullanımı çocuklar için önemlidir . Tabii ki yine az 

önce gösterdiğin materyalin bir kısmını otizmli çocuklarda da kullanabiliyoruz.  

      Otizm bazen yanında ek engel getirebiliyor. Örneğin dikkat eksikliği ve hiper aktivite 

bozukluğu beraber görülebilir. Böyle bir durumda önce dikkat çalışmalarını arttıracak 

etkinlikler ve materyaller kullanmak zorundayız. Bunun yanında sadece otizmli çocuklar için 

uygulanan sistemlerde, geniş ağlara sahip materyaller var. Örneğin; bir duyu terapisi ve duyu 

terapisi aletleri yani basacakları, yürüyecekleri düzlemde ayaklarının altına koyulmuş  



297 
 

       

pütürlü, düz ve pürüzlü malzemelerin bulunduğu materyaller kullanabiliyoruz. Bu 

materyalleri  öğretmenden daha çok artık fabrikalar ve benzeri firmalar üretiyorlar ve bunları 

her yerde bulup kullanabiliyoruz.  Materyallerin  genel özelliklerinden bahsettiğimiz de 

hepsinde dedik ki çocuğa görelik, materyal için en önemli şeylerden bir tanesidir. 

Yeğlediğimiz durumda tam olarak  bu. Eğer bu çocuklar için bir materyal  üretecekseniz,  bir 

materyal kullanacaksanız tamamen hayata yönelik işlevselliği kazanmış bir materyal olmalı. 

Aynı zamanda hayatsal  özelliğinden önce sizin öğretimini yapacağınız amaca  mutlaka 

uymak zorunda.  Amacın dışında dikkat dağıtıcı etkenler kullanılmamalı.   Rengine, 

dokusuna, bütünlüğüne dikkat etmeli. Öğrenciyi çekici taraflarını  planlanmalı.  Hem 

öğretmenin hem öğrencinin basit  şekilde kullanacağı sağlıklı materyaller üretmek 

zorundayız.   

      Bu materyallerin sağlığından kastımız tam olarak öğrenciye öğretmene de zarar verici 

olmaması, öğretim aşamalarına zarar vermemesi gerektiğidir. Materyallerin özelliklerinden 

bolca  bahsettik.   

Materyal hazırlarken dikkat etmemiz gereken altın kuralın;  Çocuğun bireysel farkındalıkları,  

bireysel özellikleri, amaca yönelik bir materyal olması ve farkındalık oluşturulması 

gerektiğini ve tamamen işlevsel olması gerektiğini bir kere daha hatırlayalım. 
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9.ÜNİTE;1.video ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ OLAN BİREYLERE YÖNELİK 

TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 

TUTUM : Kişinin olaylar,olgular ve nesneler hakkındaki  duygu,düşünce ve 

davranıştır.Tutumlar sosyal ilişkilerde önemli bir etkendir ; Çünkü sosyal kabulü belirler. 

ÖĞRETMEN TUTUMU : Öğretmenlerimizin tutumu genel olarak sınıfların fiziki yapısı, 

çocukların akademik becerileri,bazı zamanlarda ekonomik düzeylerinde de ortaya 

çıkmaktadır.Bizim beklentimiz ise bir öğretmenin çocuğun bireysel özelliklerine göre tutum 

geliştirmesidir. 

Örnek: Bütünleştirme/kaynaştırmaya yönelik olumsuz duygu ve düşünceye sahip bir 

öğretmenin sınıftaki yetersizlikten etkilenmiş öğrenciyi kabullenmesi ve ona karşı olumlu 

davranış sergilemesini beklemeliyiz. 

*Çünkü davranışlar,duygu ve düşünce yapımızdan etkilenir. 

*Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasının fayda sağlamayacağını düşünen öğretmen bu 

uygulamaya  yönelik olarak sınıfında fiziki açıdan ve öğretim yöntemleri açısından 

uyarlamalar yapma eğiliminde olmayabilir. 

BEKLENTİ: Bireyden belli koşullar, durumlar ve olanaklar sağlandığında göstermesini 

beklediğimiz davranışlardır. 

*ÖRNEĞİN ; Öğretmenin yetersizliği olan öğrenciye ihtiyaç duyduğu konuyla ilgili 

(akademik dersler,Öz bakım becerileri…vb.)öğrencinin yeterliliği ölçüsünde en üst düzeyde 

başarabileceği becerileri belirlemesi ve bunun için çaba sarf etmesi. 

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 

TUTUMLARI ; 

*Öğretmenin yaşı 

*Tecrübesi 

*Sınıfın Düzeyi 

*Yetersizlikten etkilenmiş birey çocuğun yetersizlik türü 

*Yetersizliğin Derecesi 

*Öğrenci Ailesinin iş birliği 

*Okul Yönetimi ve personelden aldığı destek etkilemektedir. 

ÖĞRETMEN NELER YAPMALI  ? 

*Öğrenciyle ilgili tıbbi-kişisel doğru bilgilere ulaşmak (Aileden öğrencinin hikayesini 

öğrenme, varsa doktordan,ram ve rehber öğretmenden bilgi almalı) 

*Öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu alanları belirler. 

*Öğretmen öğrenci ile ilgili gerçekçi beklentiler oluşturur. 

*Bu bilgiler doğrultusunda öğretim sürecini planlar,gerekli düzenlemeleri yapar (sınıf 

düzenlemesi,materyal hazırlanması,yöntem ve teknik belirleme vs.) 
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*Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılmalarını sağlar. ( ÖĞRETMENİN EN ÖNEMLİ 

GÖREVİ ) 

*Öğretmen sınıfındaki diğer öğrencileri,sınıfa yetersizliği olan bir öğrencinin katılacağı 

fikrine hazırlar. 

ÖRNEĞİN: Bir sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci için sınıf öğretmeni : 

‘ Bu çocuk hakkında zihinsel engeli,bu sınıfta olmaması gerekir,akademik beceri kazanamaz 

şeklinde düşünüyor ve öğrenciyi sınıfın arka sıralarına oturtuyor, sınıf içinde hiçbir etkinliğe 

katılmasına fırsat vermiyor ve hiçbir öğretimsel düzenleme de yapmıyor. 

Öğretmenin öğrenci ile ilgili olumsuz tutumlarını başkalarıyla paylaşması,öğrencinin ailesinin 

ve arkadaşlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. 

*Öğrenci sadece sınıfa geliyor ve o gün ne isterse onu yapıyor,yapacak bir şey yok ! 

*Bu örnekte Eğitim-Öğretim süreci sonunda çocukta istenilen düzeyde davranış değişikliği 

olması beklenemez. 

*Aynı okulda yine  zihinsel yetersizliği olan diğer bir öğrenciye eğitim veren başka bir 

öğretmen,çocuğu izleyerek ve dosyasını inceleyerek öğrencinin yetersizliği konusunda 

araştırma yapıyor. ‘’ NELER YAPABİLİRİM?’’ sorusunu kendine soruyor. 

 

ÖĞRENCİMLE YAPILACAK ÇALIŞMALARA NASIL BAŞLAMALIYIM ? 

*Öz değerlendirmemi yaptım. ( Mesleki ihtiyaçlar ) 

*Çocuklarımı tanıdım. 

*Okulumu tanıdım. 

*Çevremi tanıdım. 

*Sorunları belirledim.(materyal eksikliği,okulun fiziksel eksikliği ) 

*İhtiyaçları belirledim.( sınıfın yapılandırması,Kullanacağı kalem vb.) 

*Yardım alabileceğim yerleri/kişileri belirledim. 

*Planlamamı yaptım (Öğretim sürecinde eğitimin paydaşları ve toplumun diğer üyeleri ile 

birlikte nasıl çalışırım ?)  (bireyle ilgili akademik,sosyal,öz bakım,yaşamsal becerileri doğru 

yapabilirim artık çocukla iletişime geçebilirim.) 

* Artık iletişime geçebilirim. 

YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREY AİLENİN TUTUMU: 

*Özel gereksinimli çocuğu olan aileler,çocuklarının eğitim süreçlerine dahil olmalıdırlar.  

*Çocukların güçlü yanlarını,ihtiyaçlarını ve önceliklerini bilmeleri onların çocuklarıyla ilgili 

gerçekçi beklentilere sahip olmalarını sağlayacaktır. 

*Eğitimin devamlılığı açısından çocuklarını desteklemek adına neler yapmaları gerektiğinin 

bilmeleri ise çocuklarının ilerlemesine katkıda bulunacaktır. 

*Olumlu tutum içinde olmaları ise hem çocuklarına olumlu bir şekilde yansıyacak hem de 

okul ile gereken işbirliğine yapmalarını kolaylaştıracaktır. 
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KABULLENMEK GÖRMEK,DUYMAK,BİLMEK BÜTÜNLERİNDEN OLUŞUR.  

DİĞER  ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARI 

*Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin okul dönemlerinde yaşadığı güçlüklerin anlaşılması 

için :Öğrencilerinizin eline birer hikaye kitabı verin. Kitabı ters tutmalarını ve tersten 

okumalarını isteyin sonra düz çevirerek tekrar okumalarını isteyin aralarındaki farkı tartışın.  

*Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin el-göz koordinasyonu kurmada yaşadığı güçlükler 

için:Bir aynanın önüne ayna ile birleşecek şekilde bir masa yerleştirin.Masanın önüne 

koyduğunuz sandalyeye bir öğrencinizi oturtun. Eline aynadan bakarak ipe boncuk dizmesini 

yada yazı yazmasını isteyin. Yaşadığı güçlükleri paylaşın. 

*CP,Beyin felcine bağlı kas kontrol güçlüğü çeken çocukların yazarken karşılaştıkları 

güçlüklerin anlaşılması için:Parmaksız bir fırın eldivenini öğrencinin eline takın.Diğer elini 

arkaya saklasın. Bir kağıda kurşun kalem ile Adını,Soyadını,Adresinin yazmasını isteyin. 

Aynı işlemi tahtada yapmasını isteyin.Karşılaşılan güçlükleri değerlendirin. 

DİĞER AİLELERİN TUTUMLARI  

    Özel gereksinimli çocukların kendi çocuklarıyla aynı ortamda ders görmesinden 

endişelenen aileler genelde,çocuklarının diğer çocuktan olumsuz davranışlar öğreneceğini ya 

da fiziksel olarak  zarar göreceğini, aynı zamanda da çocuklarının akademik başarısının 

düşeceğini düşünürler. 

*Okul yönetimi ve rehberlik servisi ile işbirliği yapılarak olumlu tutum geliştirilmesi 

sağlanabilir. 

( Toplantı,Aile-Çocuk etkinlikleri düzenleme vb.) 

*Diğer velilerle sınıfta,Özel gereksinimi olan bir öğrencinin olmasının kendi çocuklarına nasıl 

bir katkı sağlayacağı paylaşılabilir. 

 

OKUL YÖNETİMİNİN TUTUMLARI: 

*Öğretmene materyal desteği 

*Özel gereksinimli öğrencilere karşı ön yargı 

*Yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin sınıflara eşit ve dengeli şekilde yerleştirilmesi  

*Yetersizlikten etkilenmiş bireylere yönelik projeler 
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OKUL PERSONELİNİN TUTUMLARI : 

*Personel özel gereksinimli öğrencilerle çalışmaya başlamadan önce nasıl çalışılacağıyla ilgili 

bilgilendirilmelidir. 

*Personele özel gereksinimi olan öğrencilerin bireysel farklılıkları hakkında bilgi verilmelidir.  

 

 

SONUÇ OLARAK : 

*Okulda herkes bütünleştirme/ Kaynaştırma ile ilgili olumlu duygular beslediği sürece 

bütünleştirmenin başarılı olma olasılığı artacaktır. 

*Olumlu tutum yalnızca öğretmenler tarafından değil,diğer öğrenciler,ebeveynler ve okul 

personeli tarafından da gösterilmelidir. 

2.VİDEO;ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARIN 

DEĞİŞTİRİLMESİ 

 Özel Eğitim: Ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere 

sağlanan bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye 

çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetleri bütünüdür. 

Amacı: Bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmaktır. 

Yetersizlik: Bedenin bir bölümünün (bacaklar) ya da organının (göz) işlevini yeterince yerine 

getirememe durumudur. Yetersizliğe bağlı olarak kişi çoğu kişinin duyduğu gibi 

duyamayabilir, göremeyebilir ya da öğrenemeyebilir. Bu sınırlılıklar, bireyin toplumsal 

yaşamını (eğitim ya da iş yaşamı) sınırladığı zaman birey yalnızca yetersiz olmakla kalmaz 

aynı zamanda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde olur. Bir başka deyişle engel yetersizliği 

olan bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır. 

Yetersizliğin engele dönüşmesini engellemek için iki temel etmen vardır. 

Özel eğitim aracılığıyla özel gereksinimli bireye bilgi ve beceri kazandırmak. Yaşadığımız 

çevreyi özel gereksinimli bireyin kullanabileceği hale getirmek. Özel eğitim ihtiyacı olan 

bireye yönelik duygu düşünce ve inançlar bu kişilere karşı yaklaşımlarımızı, davranışlarımız 

ve onlar için yapılacak düzenlemeleri etkiler. Özel gereksinimli bireylere yönelik duygu, 

düşünce ve inançlar incelendiğinde kabaca iki genel eğilim dikkati çeker: 

  1. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyi önce insan sonrada gereksinimleri farklı olan insan olarak 

algılama.(Olumlu tutum). 

 2. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyi önce yetersizlikleriyle görme ve yetersizlikleri ile onların 

kişilik, davranış özelliklerini ilişkilendirerek algılama.(olumsuz tutum).Özel eğitim ihtiyacı 
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olan birey önce insan olarak algılandığında toplumda bağımsız şekilde üretici ve tüketici 

olarak yaşayabilmeleri için uygun toplumsal düzenlemeler yapılır. Bunun aksine öne 

yetersizlikleri çıkarıldığında ise toplumda bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için gerekli olan 

düzenlemeler ihmal edilir. Düzenlemeler ve fırsatlar önce yetersizlikleri olmayanlara daha 

sonra yetersizlikleri olanlara yönelik yapıldığında eşitlik ilkesi zedelenir. Toplumda özel 

eğitim ihtiyacı olan bireye yönelik basmakalıp, ön yargılı ve reddedici nitelikleri içeren 

duygu, düşünce ve inançlarla yoğrulmuş olumsuz tutumlar hala varlığını sürdürmektedir. Son 

30 yılda yapılan araştırmalarda yetersizliklerden etkilenenlere yönelik olumsuz tutumların 

varlığı belgelenmiştir. 

 

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYE YÖNELİK TUTUMLARIN ETKİLERİ  

Toplumun yetersizliği olanlara yönelik tutumların onların yaşamlarını sürdürmeleri toplumla 

uyumlu olmaları ve duygusal anlamda kendilerini değerli ya da değersiz görmeleri 

çevredekilerle olan sosyal etkileşimlerin niteliğine göre belirlenir. Özel eğitim gerektiren 

bireyler çevreleriyle olan etkileşimde kabul edildikleri ve varlıklarının onaylandığı yönünde 

onay alırlarsa kendilerini diğerleri gibi toplumun bir Üyesi gibi görürler. Toplumun farklı 

kesimlerinde yetersizliği olanlara yönelik olumsuz tutumların varlığı bilinmekle beraber 

bunların çoğunun özel eğitim ihtiyacı olan birey üzerinde doğrudan bir etkisi 

bulunmamaktadır. Ancak yetersizliği olan bireyle çalışan eğitimci, danışman, rehabilitasyon 

uzmanı gibi meslek grubu üyelerinin özel eğitim ihtiyacı olan bireye yönelik olumsuz 

tutumları bu bireylere sağlanan hizmetlerin kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yetersizlikten etkilenen çocuklarla çalışan öğretmenlerin onlara karşı tutumları ve onları 

kabul etme düzeyleri uygulanacak eğitim programının etkili olmasında belirleyici olmaktadır. 

Öğretmenler yetersizliği olan çocuğu da diğerleri gibi değerli görüp onları kabul ettikleri 

oranda bu çocukların öğretim yaşamlarını daha donanımlı olarak tamamlamalarına destek 

olurlar. 

Tutum nesne, kişi ya da düşüncelere yönelik oldukça süreklilik gösteren inanç, duygu, 

düşünceler bütünüdür. Tutumlar belli şekilde davranma eğilimde olmayı gerektirirler. Çünkü 

tutumlar içsel önyargıların ya da taraf tutmanın bir yansımasıdır. 

Tutumun özellikleri: 

1.Bir kişinin belli kişi, durum ya da nesnelere yönelik tutumu bilindiğinde bunlarla bir sonraki 

karşılaşmasında nasıl davranacağı hakkında kestirimlerde bulunabilir. Bir başka deyişle 

kişiler tutulman doğrultusunda davranma eğiliminde olduğundan davranışlar kestirilebilir.  

2. Tutumlar değişmeye karşı dayanıklılık gösterir. Bir şeye ilişkin benimseme ya da karşı 

koyma ne denli güçlü olursa o yöndeki eğilimleri değiştirmekte o denli zor olur. Kişiler olay, 
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nesne, durulman belli şekilde algıladıklarında ve bu algılan ödüllendirildiğinde tutumları 

değiştirmek daha da güçleşir. 

 3.Kişinin tutumları üyesi olduğu kümenin ortak tutumundan etkilenir. Kişinin tutumu grubun 

tutumu değişinceye kadar sürer. 

TUTUMLAR ve DAVRANIŞLAR 

Tutumlar davranışları kestirmede yeterli değildir. Bir başka deyişle kişinin bir başka kişi ya 

da durum karşısındaki tutumlarını bilmek o kişinin ileride o kişi ya da durum karşısında nasıl 

davranacağına ilişkin kesin bir çıkarsama yapmak mümkün olmayabilir. Yani insanlar 

tutumlarının aksi yönünde hareket edebilirler. 

 

TUTUMLARIN KAYNAKLARI: 

Tutumlar yaşantılar sonucu öğrenilir. Tutumlar ana babalan taklit ederek ve benzer tutumlar 

gösterildiğinde onlar tarafından ödüllendirilerek öğrenilir. Politik, ekonomik ve dini 

konularda çocuklarla ana babaların tutumları arasında benzerlik olduğu gözlenmiştir. 

Çocukluktan yetişkinliğe geçerken akrabalarımız, arkadaşlarımızdan kişi, kurum ve 

düşüncelere ilişkin çok sayıda tutum kazanılır. Okulda birlikte olunan kişiler yetişkinliğe 

geçerken tutumların şekillenmesinde son derece önemli rol oynar. Üniversite ya da askere 

gidinceye kadar kişiler oldukça homojen ortamlarda yaşamışlardır. Askerde ve üniversitede 

değerleri çok farklı olan kişilerle bir arada bulunması sonucunda çeşitli kurum ve nesnelere 

ilişkin tutumlarda değişme gözlenir. 

Tutumları Değiştirme: Tutumların değişmesinde iki değişken vardır.. 

 1.Etkileşimde Bulunma: Duygusal tepkiler, etkileşimde bulunma ve yeni tür davranışlarda 

bulunmanın onaylanması ile değişir. Yetersizlikten etkilenmiş kişilerle birlikte başarılı 

yaşantılarla tutumlar değişir. 

2.Bilgilendirme: Tutumlar duygu, düşünce ve inançlardan oluşur. Bilgilendirme yoluyla 

inanılanlar boyutu değiştirilebilir. İnanılanlar boyutunu değiştirme ilgilenilen şeyin olumlu ya 

da olumsuz yanları hakkında bilgilerin sunulmasıyla gerçekleşir. Yeni bilgilendirme olmazsa 

tutumlar değişmez kararlılık gösterir. Yeni bilgilendirme ise işitsel ya da görsel bilgi 

sağlanması ile gerçekleşir. Bilgi ise inandırıcı olduğu oranda tutumlarda değişikliğe neden 

olur. İnandırıcı bilgilendirmenin dört öğesi vardır. 

1.İleten: İletin sahip olması gereken en önemli özellik inanılır olmasıdır. Araştırmalar inanılır 

olmanın tutum değiştirmede önemli bir değişken olduğunu gösterir. Mesaj ileten olumlu 

referans verilen bir kümenin elemanı olduğunda bilgiye inanma ve ikna olma oranı 

artmaktadır. Mesaj teknik bilgilerden arınmış olarak günlük dilde ifade edildiği oranda 
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inandırıcılığı artar. Konunun her iki yanı da gösterildiği oranda inandırıcılık artar. Bilgi 

kaynağının inandırıcılığı o an içindir. 

2.Mesaj: Yazılı veya sözlü iletilebilir. Doğrudan etkileşimde bulunmak yolu ile etkileşimde 

bulmak en etkili yoldur. Kişiler yaptıkları işlerde başarılı olduklarında yaptıkları işlere ilişkin 

olumlu görüş geliştirme girişimine girerler. 

3.Dinleyici: Mesajın etkililiği dinleyicilerin anlamasına ve dinleyicilerin gereksinimleriyle 

uyuşacak şekilde mesajın verilmesiyle olasıdır. 

4.Dönüt: Tutumların sürdürülebilmesi için tutumların onaylanması, tutumlara uygun 

davranışlar göstermenin sonuçlarının olumlu olması gerekir. Tutumlar kontrol edilmiş 

ortamlar altında değiştirilebilir. Ancak gerçek yaşam olaylarını kontrol etmek mümkün 

olmadığı için gerçek yaşamda tutumların değişmesi uzun sürer. 

SOMOTOPSİKOLOJİ: Yetersizlikten etkilenmiş kişilerin tutumlarında bedenle davranış 

arasındaki ilişkileri inceleyen somotopsikolojideki çalışmalar ve bu araştırmaların sonuçlan 

etkili olmuştur. Somotopsikoloji beden ve davranış arasında var olduğu düşünülen sıkı bağın 

araştırıldığı çalışma alanıdır. Kişilerin davranışları bedensel özelliklerine göre değerlendirilir.  

Somotopsikoloji 5 önermeye yanıt aramaktadır. 

1.Bedenle davranış arasında düzenli bir ilişki yoktur. 

2.Beden davranışı biçimlendirir. 

3.Davranış bedeni biçimlendirir. 

4.Davranış ve bedensel özellikleri eş zamanlı olarak bir üçüncü değişken biçimlendirir..  

5.Davranış kişinin etkileşimde bulunduğu çevrenin işlevidir. 
 

Küme Olarak Farklı Olma: İki ayrı kümenin bedensel ve davranışsal özelliklerinin farklı 

olması bedensel özelliklerin farklılaşmasını davranışsal özelliklerinde farklılaşmasına yol 

açacağı şeklinde yorumlanamaz. Bu durum ancak farklı bedensel özelliklere sahip bireylerin 

davranışlarının betimlenmesi yoluyla bazı davranışların farklılaştığı betimlenebilir. 

Bağıntı: Bağıntı ilişkisi iki değişkenin birlikte görüldüğü ya da iki değişkenden biri 

görülürken diğerinin görülmediğini betimler. İki değişkenin düzenli bir şekilde arttığı 

görülürse olumlu bağıntı, değişkenlerden biri artarken diğerinin azaldığı görülürse olumsuz 

bağıntıdan söz edilir 

İşlevsellik: Birlikte görülen iki değişkenden birinin oluşumu diğerine bağlıysa ilişki 

işlevseldir. 

Üçüncü Değişkenin Sonucu Olma: İki değişken arasındaki ilişki incelenirken o anda göz 

ardı edilen üçüncü bir değişkenin bu iki değişkenin arasındaki ilişkiyi etkilemesi sonucunda 

bu iki değişkenin arasındaki ilişki yön ve şekil değiştirebilir. 
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3.video: Yetersizliğin Uyumsuzluğa Yol Açması: Bir kişide yetersizlik olması o kişide 

mutlaka uyumsuzluk ya da duygusal bozukluk olacağı anlamına gelmez. Yetersizlikten 

etkilenmiş olma ile uyumsal davranışlar arasında şöyle bir ilişki vardır. 

 Kişi yaşadığı kültürde beli davranışları gerçekleştirmek için gerekli kültürel araçlardan 

yoksundur ve kişi bunun farkındadır. 

 Diğer kişilerde yetersizliğin farkındadır ve onu yeterli olarakgörmezler. 

 Yetersizlikten etkilenmiş kişi diğerlerinin kendisi yeterligörmediğinin farkındadır ve 

kendini giderek daha az yeterli ve dahaaz değerli görmeye başlar. 

1. ve 2. durumda uyumsuz davranışlar söz konusu değildir. 

3. durum söz konusu olduğunda yani kişi kendini değersiz görmeye başladığında uyum ve 

davranışproblemlerinin ortaya çıkma olasılığı artar. Yetersizlikten etkilenmiş kişilerde uyum 

ve davranış problemlerinin ortaya çıkmasını engellemek için: 

1.Kişinin Eğitilmesi: Bu kişilerin özelliklerine uygun bir eğitim ile becerileri arttırılmalıdır. 

Kişinin becerileri ne oranda gelişmiş olursa çevrenin yetersizliği algılaması o oranda azalır. 

2.Çevrenin Eğitilmesi: Toplumun yetersizlikten etkilenmiş kişilere yönelik basmakalıp 

önyargılardan arınması onları bir birey olarak kabul etmesi ve değer vermesini sağlayıcı 

bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Açıklama 

Güncel ve tarihsel açıklama: 

 Davranışların güncel açıklamasından kişinin yapısı ve belli nesnelerin özellikleri 

üzerinde özellikle durulmaz. 

 Nesne ve kişilerin böyle davranmasına yol açan güçler ilkeler üzerinde odaklanır. 

 Tarihsel açıklamaya göre güncel açıklama daha çok şimdiyi açıklar. 

 Güncel açıklamalar daha çok araştırmacılara neye ve nereye bakacaklarını gösterir.  

 Geçmişte olan olayları etkilemek mümkün değildir. 

 Günümüzde olan olayları etkilemek olasıdır. 

 Tarihsel açıklama yapacaklara ışık tutmamaktadır. 

 

Gözlemlere Dayalı (Deneysel) Açıklamalar: 

• Deney yöntemi bilimin temelidir. Deneyde: 

1.Hipotezin test edilmesi için gözlemlerde bulunma deney yapma. 

2.Gözlemlerden açıklayıcı kuramlar oluşturma. Hipotezin test edilmesi için gözlemde 

bulunma ve deneyler yapma genel ve üretkendir. 
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Yeterli Açıklamanın Ortak Özellikleri: 

 Bireysel durumlara uygulanabilen genellemelerdir. 

 Çok az sözcükle çok sayıda veri açıklanır. 

 Belirli bağlamda oluşan olaylar arasındaki gerekli ve değişmeyen ilişkiyi yansıtır. 

 Nesnenin niteliklerinden çok ilişki önemlidir. 

Kurumlarda açıklama 

Saha kuramı 

 

 

Eski psikolojik ortam 

 Eski psikolojik ortamda olası tüm davranışlar, zincirin halkaları gibi çok iyi 

yapılandırılmalıdırlar. 

 Eski psikolojik ortamda kişi olumlu ve olumsuz amaçların yerlerini ve amaca ulaşmak 

için gelişmesi gerekli engellerin üstesinden gelme yollarını bilir. Bu durum özel eğitim 

ihtiyacı olan bireyler engelsiz yetişkin, çocuk herkes için geçerlidir. 

 

Yeni psikolojik ortam 

 Yeni psikolojik ortamda bölgenin tümü yapılandınimıştır. 

 Olumlu bir amacın oralarda bir yerde olduğuna ilişkin inançvardır. 

 Bu amaca ulaşabilmenin o bilinmeyen bölgeye girmeyi gerektirdiğini kişi bilir. 

 Ancak amaca ulaşmayı sağlayacak zincirin halkalarının yerleri ve nasıl aşılacağı hiçbir 

şey bilmez. 
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4. VİDEO; (ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK 

TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ) 

 Amaç olumlu ve çekici olduğu için artı ve bilinmeyeni örneklemesi nedeniyle itici 

olduğundan eskiyle gösterilir, 

 Ortam yapılanırken, zincirin halkları oluşturulurken izleyen davranışlar oluşur ve 

oluşacak davranışlar kestirilir, 

 Amacı, yeri nasıl ve hangi yollardan ulaşıldığı belli değildir, 

 Davranışlar yalın değildir, 

 Davranışlar çevresel uyaranlardan kolayca etkilenir, 

 Kişinin ortam algılaması değiştikçe davranışları da değişir, 

 Amaca yaklaşma izlenimi edinmedikçe yapmakta olduğu davranışları daha çok yapar,  

 Amaçtan uzaklaştığı izlenimine kapıldığında ise davranışları değişir, 

 İlk davranışlarda özenli ve dikkatli olur, 

 Sergilediği ilk davranışlarıyla başarısız olursa, daha da özenli ve dikkatli davranışlarda 

bulunmaya başlar, 

 Ortama girdikten sonra ortam yapılandırırken tekrarlanan deneme yanılma 

davranışlarına engellemeler eşlik eder. Engellemeler kişiyi duygusallaştırır ve 

davranışların bozulmasına yol açar, 

 Psikolojik güçlerin etkisi yeni amaca ulaşma doğrultusunda olursa, kişinin yeni 

psikolojik ortama girmesi için psikolojik güçler devreye sokulmuş olur, 

 Kişi, yeni bir psikolojik ortama girdiğinde engelleme ve çatışma yaşar. Engelleme ve 

çatışmayla duygusallaşma ve davranışlarda bozulma eşlik eder. 

 

Yeni Psikolojik Ortam: 

 Davranış değiştirmeye hizmet eder, 

 Kontrol etme yollarını da yönlendirir, 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler kişilerin uyumsuzluk göstermesi istenmeyen bir şey 

ise çözümü açık ve belirgindir: O da, özel eğitim ihtiyacı olan bireyin yaşamlarındaki 

ortamların yeniliği azaltılır, 

 Özel eğitimci yetersizliklerle baş edemez, 

 Özel eğitimcinin üzerinde duracağı şey ortamın yeniliği olmalıdır ve bu da özel 

eğitimcinin üstesinden gelebileceği bir değişkendir, 

 Davranışlarla ilgili olan verilerden davranışlarla ilgili kestirimlerde bulunabilir, 

 Biyofiziksel-bedensel verilerden davranış ve uyum ile ilgili kestirimlerde 

bulunulamaz. 
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Yeni Psikolojik Ortamın Dinamiği: 

Bulunulan ortamın yeni psikolojik ortam olum olmadığını nasıl anlarız? 

 Bunun için bağlam yani nasıl bir ortam olacağı ve hangi kişilerle etkileştiğinin 

incelenmesi gerekir, 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için ortam yapılandırılmış olduğunda ortam yeni 

değildir. Böylece yeni psikolojik ortamda görülen davranışlar gözlenemez. 

 Bireysel farklılıklar, bireyin yetersizliğinin farklı olmasından çok ortamın ve ortamın 

düzenlenmesinin işlevidir, 

 Daha az yeterli, daha az destek hizmeti sağlanmış ve yönlendirilmemiş ya da 

gereksinimi olduğunda diğerlerinden yardım istemek zorunda olan biri kendisi yeni 

psikolojik ortamda bulur, 

 Amacına ulaşma yollarını bilmeyen biri kendisini yeni psikolojik ortamda bulur, 

 Yeni psikolojik ortamda gözlenen engelleme ve duygusallaşma davranışlarda 

bozulmaya neden olabilir.  

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyin Yeni Psikolojik Ortamlarla Karşılaşma Nedenleri:  

1. Olağan yaşantıların sınırlandırılmış olması, 

2. Kültürel araçlardan yoksun olması, 

3. Sosyal uyaran olarak görülme, 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin uyum sorunlarının önlenebilmesi, çocuğun 

yetersizliğinin fark edilmesi, tanısı konduktan sonra aile eğitim programlarının erken 

çocukluk dönemi ile birlikte başlamasına bağlıdır. 

Yeni Psikolojik Ortamlar ve Uyum Sorunları İçin Öneriler: 

 Kişilerin yapılandırılmış ortamda bulunmalarını sağlama, 

 Yeniliği azaltmaya hizmet edecek özel beceriler kazandırma, 

 Engellemelere hoşgörü geliştirmeyi kazandırma, 

 Yeni psikolojik ortamlarla karşılaşmanın önlenmesi için amaçlar sınırlandırılabilir. 

Sosyal Uyaran Olarak Farklı Değerlere Sahip Olma: 

1. Yetersizliğe yüklenen anlamlar 

2. Merak, acıma, sempati duyma, hükmedilme, yardım edilme, görmezden gelinme ya da 

açıkça reddedilme. 
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Yeniliği Azaltmanın Yolu: 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireye yönelik tutumları değiştirme, 

 Kamuoyu, kişileri bedensel ve psikolojik özellikleriyle kimliklendirme yerine insan 

olarak değerlendirme konusunda eğitmelidir, 

 Yetersizlikten etkilenen kişiyi, toplumun beklentileri doğrultusunda belli bazı sosyal 

becerileri kazanmasına hizmet edecek şekilde eğitmelidir, 

 Yetersizlikten etkilenenlere yönelik tutumlar doğuştan değildir. Sonradan 

öğrenilmiştir. 

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireye Yönelik Tutumları Değiştirme:  

Tutumların değiştirilmesinde farklı bağımsız değişkenlerin etkisine bakılmıştır. 

Bağımsız değişkenler arasında bulunanlar şunlardır: 

1. Bilgilendirmenin Etkisi: Yapılan bir çalışmada bilgilendirme, tutumlar üzerinde bir 

değişikliğe yol açmamıştır. 

2. Etkileşimde Bulunmanın Etkisi: Araştırmalardan yetersizliği olanlarla olmayanların 

etkileşimde bulunmaları yetersizliği olmayanların yetersizlikten etkilenmişlere yönelik 

tutumlarını her zaman değiştirmede etkili olduğunun kesin kanıtları elde 

edilememiştir. 

3. Bilgilendirme ve Etkileşimde Bulunmanın Birlikte Etkisi: Yetersizlikten 

etkilenmiş kişilerle sosyal etkileşimde bulunma ve yetersizlik durumuna göre 

bilgilendirilmiş olma, birlikte yetersizlikten etkilenmiş kişilerin kabul edilmelerini ve 

onlara yönelik tutumların olumlu olmasını sağlamıştır. 

4. Etkileşimde Bulunma, Bilgilendirme ve Statünün Birlikte Etkisi: Eşit statüde 

yetersizliği olanlarla olmayanların sosyal etkileşimleri, yetersizliği olan çocuklarla 

çalışmaları ve yetersizlikle ilgili bilgilendirilmeleri birlikte yetersizlikten etkilenmiş 

kişilere yönelik tutumlarının değişmesini sağlayabilir. Statüsü yüksek ve uyumlu 

yetersizlikten etkilenmiş kişilerle etkileşimde bulunma ve gerçekçi bilgilendirme gibi 

çok sayıda bağımsız değişkenin bir arada bulunması, yetersizlikten etkilenmiş kişilere 

yönelik tutumları tutum ölçeklerinde şansa bağlı olmayacak düzeyde değişmesine yol 

açtığı izlenimini vermektedir. 

5. Tutumların Değiştirilmesinde İletişim Araçlarının Kullanımı: Tutum değiştirmede 

yazılı metnin okunması ile, sunumun bizzat dinlenmesi arasındaki sonuç farklılığı 

sunuların hiçbirinde bilgi kaynağının verilmemiş olması statü faktörüne yorulmuştur.  

6. Panelin Değişik İletişim Araçlarıyla Sunulmasının Etkisi: Yetersizlikten etkilenmiş 

iyi uyum yapmış kişilerin yetersizlikle ilgili sorunları panelde tartışmaları 

yetersizlikten etkilenmiş kişilere yönelik tutumların değiştirilmesinde etkili olmuştur. 

Aynı sununun iyi planlanmış ve kontrol edilmiş iletişim araçlarıyla sunulmasında 

yetersizlikten etkilenmiş kişilere yönelik tutumları değiştirmede etkili olacağı 

izlenimini vermektedir. 



310 
 

       

7. Değişmiş Tutumların Sürekliliği: Değiştirilen tutumların sürekliliğinde dönütlerin 

etkisine bakmaya gerek vardır. Tutumları değiştirmek kadar tutum değişikliklerinin 

sürmesini sağlayan değişkenlerin anlaşılmasına olan gereksinim sürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ÜNİTE;VİDEO :1ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER OKUMA YAZMA 

ÖĞRETİMİ 

 

>Genellikle toplum okuma yazmaya büyük önem verir okuma yazma bilmemek günümüzde 

büyük bir kusur olarak değerlendirilir bu beceri normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu 

gibi farklı gelişen çocuklar için de büyük önem taşımaktadır Bunun nedeni özel gereksinimli 

çocukların okuma yazma bilmesinin bağımsız yaşam açısından önemli bir basamak olmasıdır. 

 

Okuma yazmayı Akademik olarak tanımlamak gerekirse;  

 

>’’Sembolleri kullanarak iletişim kurma ve sembollerden anlam çıkarmadır.’’. diyebiliriz. 

tanımından da Anlaşılacağı üzere Okuma yazmayı eğitimine geçmeden önce çocuk sembolik 

işlemleri yapabilecek seviyeyi tamamladıktan sonra geldikten sonra okuma yazma eğitimine 

başlamalıdır. 

 

>Özel eğitimde okuma yazma eğitimine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken iki önemli 

husus vardır bunların birincisi çocuğun engel grubu nedir nasıl bir okul yaşantısı olacaktır? 

Öğrenci Downsendromlu, otizmli yoksa gelişim geriliği veya özel öğrenme güçlüğü olan biri 

mi? Ona en uygun kullanılması gereken Yöntem nedir? akranlarıyla birlikte kaynaştırma 

eğitimi alacak özel eğitim sınıfına mı gidecek yoksa sadece Rehabilitasyon desteği mi alacak. 

 

>Dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise Çocuğun yeterli hazırbulunuşluk düzeyinde 

olmasıdır yeterli hazırbulunuşluk üzerinde bulunan çocuğun okuma yazma süreci için gerekli 

bazı ön koşul becerileri yerine getirilmesi gerekmektedir Peki nedir bu ön koşul beceriler 

bunları 9 ana madde altında toplayabiliriz. 

 

Özel gereksinimli çocuklarda okuma yazma eğitimi için Sahip olunması gereken ön 

koşul beceriler # 

 



311 
 

       

>Genel bilgi dağarcığı( meyveler sebzeler taşıtlar hayvanlar sayılar meslekler eylemler 

geometrik şekiller zıt kavramlar ) 

 

>Görme ( aynı olanı bulma farklı olanı bulma eksik tamamlama resim renk sayı harf eşleme )  

 

>Işitme ( ses taklidi sesin yönünü bulma gözü kapalı çıkan sesi tahmin etme dinleme dinlediği 

ile ilgili sorulara cevap verme ) 

 

>Konuşma ( Kendini ifade edebilme ailesini tanıtma sorulan sorulara cevap Verme)  

 

> Kas gelişimi ( kaba ve ince motor beceriler top tutma kağıt yırtma hamurla oynama ipe 

boncuk dizme vb. ) 

 

>Sosyal ve duygusal uyum ( yeterli hazırbulunuşluk düzeyinde olması ) 

 

>Dinleme 

 

> kalem tutma 

 

>El-göz kordinasyonudur.( Parmak takibi yapabilme sınırlı alan boyama çizgi çalışmalarını 

yapabilme ) 

OKUMA YAZMA EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

1. Metin yöntemi: Paragraf bütün halinde verilir, sonra cümle-kelime-hece ve sesleri 

ayrılır.Bütünden parçaya gitme. 

2. Harf yöntemi: harflerin okunuşu öğretilir fonem ile ilgili çalışmaları tamamlandığında hece 

cümle şeklinde bütünleme devam ede. Örnek: ba-caka-pı sonra bu heceler birleştirilerek yeni 

kelime ve cümleler oluşturulur. 

3. Ses yönetimi: Harflerin okunuşu esas alınmıştır. Bildiğiniz gibi şu anda devlet okullarında 

uygulanan bir yöntemdir. Sesler gruplara ayrılmış ve gruptaki ses sırası takip edilerek yeni 

yeni kelimeler türetilmiştir. 

 

HARF GRUPLARI 

 

> Birinci grup: e,l,a,k,i,n 

>İkinci grup: o,m,u,t,ü,y 

>Üçüncü grup: ö,r,t,d,s,b 

>Dördüncü grup: z,ç,g,ş,c,p 

>Beşinci grup: h,v,ğ,t,j 

>>Ses yöntemini kullanacak eğitimcilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır  

 

Örneğin eğitimci asla öğrenmediği sesle ilgili hece ve kelimeler kullanmamalıdır Bu 

öğrencinin kafasını karıştırır sesli harflerin öğretiminde ı ile i, o ile ö,u ile ü peş peşe 

öğretilmelidir sesi tanıma okuma gerçekleştikten sonra yazı çalışmaları yapılmalıdır Eğer 

öğrenci el yazısı ile zorlanıyor ise asla buna zorlanma malı. 
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OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİ 

> Bu süreci 6 evrede inceleyebiliriz. 

Hazırlık evresi: Öğrencinin okuma yazma eğitimine hazırlandığı yazımızın başında 

bahsettiğimiz ön koşul becerilerin kazandırıldığı evredir. Öğrenci gerekli ön koşul becerileri 

kazandıktan sonra ses evresine geçilir. 

SES EVRESİ:Bu evrede sesler tanıtılır öğrencinin farklı hücrelerdeki aynı sesleri ezmesi 

hece çalışmasına geçmek için iyi bir ölçüttür sonrasında hece üretimine geçilir  

HECE EVRESİ:Öğrenilen seslerle önce iki hece sonra üç hecelerin oluşturulduğu evredir.  

SÖZCÜK EVRESİ:Hecelerin birleştirilip yeni kelimelerin oluşturulduğu evredir öğrenilen 

seslerle ecelerin birleştiriliminden Konuşan kelimelerin resimlerini gösterip okutup yazdırmak 

görsel destek sebebiyle daha etkili olacaktır . 

CÜMLE EVRESİ:kelimelerden cümle oluşturma evresidir böyle de öğrendiği kelimeler 

karışık gruplar halinde verilip anlamlı cümle oluşturması istenir bir noktada Önemli olan 

basitten karmaşığa gitmek ve her zaman öğrencinin yapabileceği etkinliklerden başlayıp dersi 

yine yapabildiği etkinliklerle tamamlamaktır 

 

SERBEST METİN EVRESİ:Metin Okuma ve yazmanın gerçekleştiği okuduğu metinle 

ilgili sorulara cevap verebildiği söylenen metni yazabildiği evredir bu evrede başarı 

güdüsünün tatmin edilmesi çok önemlidir hecelerine ayırarak okuma son sözcüğü veya heceyi 

tekrar etmek gibi davranışlar olabilir bu tip durumlarda öğrenciye daha hızlı ve akıcı okuması 

ile ilgili komutlar verirken bunların teşvik edici olmasına dikkat etmeliyiz. 

 

 

 

 

OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE OYUNLAR 

 

>Unutulmamalıdır ki çocuğun yaşantısına oyun büyük bir yer tutar birçok kavram oyun yolu 

ile daha hızlı öğrenilmektedir.Aynı şekilde okuma yazma çalışmalarıyaparken de oyunlardan 

faydalanabilir. öğretilen cümle kelime hecelerin unutulmasını önlemek için bol bol tekrar 

yapılması gerekmektedir oyun yoluyla bu tekrarlarını zevkli hale gelmesi sağlanabilir 

ilkokuma yazma öğretiminde kullanılabilecek önerebileceğim oyunlardan birkaç örnek 

aşağıda yer almaktadır. 

 

NUMARAYI BUL OYUNU:Kartona 10 tane kutu çizilerek bunları bir numara verilir bu 

kutuların içine farklı kelimeler yazılır öğretmen tarafından bir numara söylenir ve öğrenci 

tarafından o kutudaki kelimeyi bulması istenir okutulur ve yazdırılır. 

 

KELİME PİYANGOSU:60-70 cm çapında ortasında kolayca dönebilen bir gösterge bulunan 

kartondan bir tablo hazırlanır bunun üzerine tekrar ettirilecek kelime ya da Ece tutturulur 

çocuk Tolga'nın üzerindeki gösterge çevirir hangi kelime ya da heceyi gösteriyorsa o kelime 

okutulur ve yazdırılır. 

 

HECE PİYANGOSU:kelime piyangosu gibi mukavva üzerine yapılır göstergenin üzerine 

heceler ile birleştiği zaman kelime oluşturacak bir hece konur kenarlarına da kesilen heceler 

konur gösterge çevrildiğinde hangi heceyi gösteriyorsa iki hecenin oluşturduğu kelime 

okutulup yazdırılır. 
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>>Toparlamak gerekirse okuma yazma öğretimi son derece önem taşıyan bir konudur tüm 

öğretimi yapılan davranışlarda olduğu gibi bu davranışın kazandırılmasında da Çocuğun 

bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak en uygun yöntem ve tekniklerin 

kullanılmasını doğru zamanda doğru pekiştireçlerin verilmesini çocuğun eğitim ortamını 

sevmesini öğrenmeden zevk almasını sağlamak Öğretim sürecini hızlandıracak eğitimin 

kalitesini artıracaktır. 

 

 

VİDEO : 2 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE 

MATEMATİĞİN ÖNEMİ 

 

- Zihinsel yetersizliği olan çocukların, gerek yaşadığı andaki, gerekse gelecekteki yaşamlarını 

sürdürmede, öz bakım becerileri, iletişim becerileri iş becerileri ve sosyal becerilerin yanı sıra 

akademik becerilere de gereksinimleri bulunmaktadır. 

 

Akademik becerilerin bir kısmını, zihinsel yetersizliği olan çocuklarında günlük yaşamlarında 

sıklıkla karşılaştıkları sayılar, temel işlemler hesaplama beceriler ve geometrik şekiller gibi 

matematik konu, beceri ve işlemleri oluşturmaktadır. 

 

Zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda uygulanan matematik 

programlarının ortak amaçlarından biri, onların günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri 

çözmeye hazırlamaktır. Bu amaçla matematik dersi normal öğrencilere olduğu gibi zihinsel 

yetersizliği olan öğrencilere de devam ettikleri okulların birinci sınıfından son sınıfa kadar 

verilmektedir 

 

 

 

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 

 

- Matematik içeriğinin düzenlenmesinde beceri ve işlemlerin birbirinin önkoşulu olma 

ilişkilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir 

- Örneğin temel toplama işlemlerinin öğretimine başlamadan önce öğrenciler sayı kavramını 

belli ölçüde kazanmış olmalı, çeşitli nesnelerle kümeler oluştura bilmeli 10'a kadar ileriye 

doğru 1’er ve 2'şer ritmik olarak sayabilmeli yazılı toplama yapabilmeleri için rakamlar 

yazabilmelidir. 

 

Matematik beceri ve işlemlerin öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken diğer bir 

özellik ise öğrencinin performans düzeyi ve bireysel farklılıkların dikkate alınmasıdır. 

 

- Ayni sınıfta bulunan çocuklardan, beceri ve işlemleri ayni düzeyde öğrenmelerini beklemek 

yanlıştır. 

 

- Çocuğu programa uyarlamak yerine programı çocuğa uyarlamak doğru bir yaklaşımdır.  
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ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKTE 

KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN NEDENLERİ 

 

• Zihinsel yetersizliği olan çocukların matematikte karşılaştıkları güçlüklerin kendilerinden 

kaynaklanmayıp öğretimsel içeriğin hazırlanması ve sunulması ile ilgili olduğu görüşü ağırlık 

kazanmaktadır. 

 

ÖĞRETİMSEL İÇERİĞİN HAZIRLANMASI 

 

- Öğretim programların içerikleri zihinsel yetersizliği olan öğrencilere göre 

düzenlenmediğinde onların hesaplama ve problem çözme becerilerinde yeterli hale gelmeleri 

güçleşebilmektedir. 

 

Öğrenciler matematik beceri ve işlemlerini uygun eğitim ortamlarında sunulan örneklerden 

öğrenirler. Dolayısıyla öğretimsel örnekler öğrencilerin okul dışı zamanlarda karşılaşacakları 

problemleri çözebilmelerine yardım edecek şekilde seçilerek sunuma hazırlanmalıdır.  

 

Eğer bir matematiksel beceri işleminin örnekleri basitçe sunulacak şekilde hazırlanmasa, 

öğrenciler bu matematiksel beceri ve işlemleri öğrenmede yetersizlik göstereceklerdir  

 

- Örneğin bir toplama işlemin sadece sözel sembollerle sunulması nesnelerin resimlerin özel 

ve ya sembollerin birlikte kullanılarak sunulmasına göre daha az etkili olacak. 

 

Bundan dolayı öğretimsel örnekler temelden daha özel sunumlara ve basitten daha karışık 

ilişkilere doğru sistematik ilerlemeler sağlamalıdır. 

 

Matematik programlarındaki belirsizlikler öğrencilerin beceri ve işlemleri yanlış anlamaları 

ile sonlanmaktadır. Belirginliği az bir programdan belirginliği daha yüksek bir program 

üretilmeye doğru gidilmesi daha yüksek öğrenci başarısına katkıda sağlamaktadır. 

Belirgin bir öğretim gözlenebilir ölçülebilir tekrarlanabilir, genelleştirilebilir ve daha işlevsel 

bir başarı ile sonuçlanır. Eğer önemli beceri ve işlemler belirgin bir şekilde öğretilmezse 

çocuklar önemli beceri ve işlemleri öğrenmede yetersizlik göstereceklerdir  

Etkili bir öğretim programı zaman ve kaynakların ekonomik olarak kullanımını sağlar. Bir 

öğretimsel programın ekonomikliği nelerin öğretilip öğretilmeyeceği ve nelerin öğretiminin 

öncelikli olduğu ile ilgilidir. 

 

Genellikle öğretmenler işlevsel öğretim için öğrenci gereksinimlerinin farkında olup 

öğrencilerin yasamlar için hangi beceri ve işlemlerin daha öncelikli olduğuna karar 

verebilmektedirler Dolayısıyla bir beceri yada işlemin öğrencilerin yaşamında ne sıklıkla 

gerekli olacağına ilişkin soruların cevaplarını bulabilmektedirler. 

 

Öğretim programı mümkün olduğunda etkili olarak edinebilecek yüksek öncelikli bilgi, beceri 

ve işlemleri içerecek şekilde düzlenmelidir (Jopes. Wilson ve Bhojwani. 1997). 

 

- Dolayısıyla zihinsel yelersizliği olan çocuklar için doğal sayılar ve Temel işlemlerin 

öğretimi yüzde hesaplamaların öte timine göre öncelikli olma özelliği göstermektedir  
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ÖĞRETİMSEL İÇERİĞİN SUNUMU 

 

Öğrencilerin yüksek düzeyde başarıya ulaşması, öğretim içeriğinin etkili sunumu ile yakından 

ilişkilidir. 

Zihinsel yetersizliği olan çocukların matematik beceri ve kavramlarını öğrenmede 

karşılaştıkları güçlükleri en aza indirmek için bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin 

geliştirip uygulanması önerilmektedir. 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME 

 

- Bireyselleştirilmiş öğretim materyali geliştirme eğitim programının bireyselleştirilmesine 

dayanır. 

- Bireyselleştirilmiş öğretim materyali öğrencinin öğretimi yapılacak olan konu ve beceri 

alanındaki performans düzeyi temel alınarak geliştirilir. 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME AŞAMALARI  

 

1.Öğrencinin performans düzeyini ortaya koymada kullanılan ölçüt bağımlı ölçü araçlarının 

geliştirilmesi 

2.Öğrencinin hali hazırdaki performans düzeyinin belirlenmesi. 

3. Uzun ve kısa dönemli amaçların oluşturulması 

4. Öğretimde kullanılacak planların hazırlanıp sunulması ve 

5- değerlendirilmesi şeklinde sıralanır. 

1 - Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçlarının Hazırlanması 

 

Ölçüt bağımlı ölçü araçlar bir beceri ve işlemde öğrencinin 

 

- öğretim öncesi, 

- öğretim stratejisi ve 

- öğretim sonrası performans düzeyini ortaya koymak amacıyla geliştirilip kullanılır.  

 

Ölçüt bağımlı ölçü araçlarının içeriğinde; bildirimler, ölçüt ve sorular yer almaktadır.  

 

 

 

2- ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ  

 

- Hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü araçlarındaki bildirimlere ilişkin sorular, daha önce belirlenen 

bir ortamda öğrenciye sorulur. 

- Vermiş olduğu doğru ve yanlış cevaplar kaydedilerek öğrencinin performans düzeyi 

belirlenir. 

Öğrencinin özellikle ardışık sıra izleyen matematik kavram ve becerilerinde yapabildiklerinin 

ortaya konulması öğrencinin öğrenmesi gereken kavram ve becerilerin neler olduğunun ve 

öğretime nereden başlayacağının bilinmesine ışık tutar. 
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3- UZUN VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN OLUŞTURULMASI  

 

- Öğrencinin bir ünite dönem ya da yılsonunda öğrenmesi gereken beceri ya da davranışlar 

uzun dönemli amaçlar olarak tanımlanmaktadır. 

- Daha kısa sürede öğrencinin öğrenmesi beklenen beceri ya da davranışlar da kısa dönemli 

amaçlar olarak tanımlanmaktadır. 

 

4- ÖĞRETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI 

 

Öğretim planlarında; 

- öğretim amacı 

- öğretimde kullanılacak araç gereç 

-öğretim ortamının özelliği 

-kullanılacak pekiştireçler ve 

-öğretim yöntemi gibi ögeler yer alır. 

 

 

Video :3 5- ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 

ÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA ÖĞRENCİ 
 

-Öğretim öncesinde  

-Öğretim anında ve  

-Öğretim sonrasında değerlendirilir  

 

· Öğretimin değerlendirilmesinde ölçüt bağımlı ölçü araçlarının kullanılması uygun 

olmaktadır  

· Ölçüt bağımlı ölçü aracında yer alan SORULAR uygulayıcı tarafından öğrenciye sırayla 

sorulur öğrencinin vermiş olduğu hem doğru hem de yanlış cevaplar not edilir yapılan kayıtlar 

incelenerek öğrencinin öğretiminde ilerleme gösterip göstermediği yargısına ulaşılabilir  

· Ayrıca yapılan değerlendirmeler öğretim sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilip 

gidilmeyeceği ile ilgili fikir verir  

· Özel gereksinimli bireyler de matematik öğretimi ile ilgili yaklaşımları üç grupta toplamak 

mümkündür bunlar  

 

1. Yaratıcı yaklaşım  

2. Doğrudan Öğretim yaklaşımı ve  

3. Basamaklandırılmış yaklaşım  

 

 

 

Yaratıcı Yaklaşım  

 

· Yaratıcı yaklaşım öğrenme malzemesinin son şekilde sunulmadığı ve öğrencinin o 

malzemeyi halihazırdaki bilgilerini kullanarak keşfetmesini sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. 

· Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak da adlandırılır  

· Yaratıcı yaklaşımda öğretmen, tanımlama genelleme ve işlemlerin sonuçlarını öğrencilerin 

bulması için rehberlik ederek fırsat sağlamaktadır  
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· Bunu da öğrencilere matematikle ilgili beceri ya da işlemin özellikleri ile ilgili sorular yerine 

getirmektedir . 

 

Doğrudan Öğretim Yaklaşımı 
 

· Doğrudan öğretim de öğrencinin performans düzeyinin saptanmasın sistematik olarak 

yönetilmesi uygulamanın yapılandırılması başarının ölçülmesi ve izlenmesi ödüllendirme 

düzeltici geri bildirimlerin sunulması öğretmen tarafından düzenlenir.  

· Bu özelliklerden dolayı da öğretmen merkezli bir yaklaşım olarak görülmektedir  

· Doğrudan öğretim yaklaşımından derse başlama ders işleme ve dersi bitirme gibi üç aşamalı 

bir öğretmen merkezi bir yapı önerilmektedir  

 

1. Derse Başlama 
 

· Dersin başlaması aşamasında öğretmen genellikle “beni izle derse başlıyoruz buraya bakın “ 

gibi yönergeler vererek öğrencilerin dikkatini çeker. Sonra da öğrencilere bir önceki derste 

işlenen konuları vurgular ve o anda işlenecek olan konunun amaçlarını açıklar. Örneğin: “dün 

karenin alanı nasıl hesaplanacağını öğrenmiştik bugün de öğrendiğimiz kare alanı 

hesaplamalarını evde halı sermek ve duvar boyamak için nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz” 

der 

 

 

2. Ders İşleme 
 

· Derse başlamadan önce öğrencinin dikkatini bir mimik hareketi ile çekmek belki gerekli 

olabilir. Fakat ders başladıktan hemen sonra öğretmen birinci örnekte öğretim etkinliğine 

başlamalıdır. Öğretimin ilk aşamasında öğretmen model olur. Örneğin öğrenciler bir toplama 

işlemi yapma stratejisi öğrenirken öğretmen toplama işlemi yapma stratejisini anlatarak model 

olur.  

· Model olma aşamasından sonra öğretmen öğrencilerle birlikte etkinliği yürütür. Bu aşamada 

öğretmen öğrencilere “haydi bu toplama işlemini beraber yapalım “diyerek etkinliği başlatır 

ve öğrencilerle birlikte sürdürür  

· Öğrenciler öğretmenin sorularını sözel olarak ya da mimikleri ile cevap verebilirler. 

Öğrenciler öğretmenin sorularını bağımsız olarak cevaplandırdığında öğretmen onlara 

uygulama örnekleri yaptırabilir.  

· Eğer öğrenci istenilen işlemlerle ilk defa karşılaşıyorsa öğretmen onlara birkaç uygulama 

örneğinde rehberlik etmelidir.  

 

3. Dersi Bitirme 

 

· Öğretmen bu dersi üç kısa aşamaya yer vererek bitirir.  

· İlk olarak öğrencilerin neler öğrendiğini nerede zorluk çektiğini ve performans düzeyinin 

nerede daha iyi olduğunu gözden geçirir.  

· İkinci olarak öğrencileri bir sonraki dersin amaçlarını ve o derste yapılacaklar ile ilgili kısa 

olarak açıklamada bulunur.  
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· Üçüncü olarak da öğrenciye bağımsız çalışma ya da ev ödevleri verir. Öğretmen her üç 

aşamada öğrencilerin yüksek düzeyde başarı elde etmeleri ve izlemekte olan program 

çerçevesinde ilerleme sağlamaları için çaba harcar.  

 

Yapılandırılmış akademik sunumların aşamaları 

 

Derse başlama  

 

Öğrencilerin dikkatini çekilmesi bir önceki öğretimle ilgili konulara kısaca değinilmesi dersin 

amaçlarının açıklanmasın 

 

Dersişleme 

 

Beceri de model olan öğrencinin işlemi öğretmenle yapmasının sağlanması öğrencinin 

bağımsız yaptığı becerilerdeki edinimlerin kontrol edilmesi 

 

Dersibitirme 
 

Dersi sonuçlarının gözden geçirilmesi bir sonraki dersin amaçların ortaya konulması bağımsız 

çalışma verilmesi  

 

Etkileşim ünitesi yaklaşıma (basamaklandırılmış yaklaşım)  
 

· Etkileşim ünitesi; matematik ,beceri ve işlemlerinin öğretiminde, öğretimsel içeriğin ve 

materyallerin hazırlanıp sunulması için öğretmen-öğrenci ve öğretmen-öğrenci materyal 

arasında kurulan 16 değişik kombinasyondan oluşan bir öğretim modeli özelliği 

göstermektedir.  

· Öğretmen her üç aşamada öğrencilerin yüksek düzeyde başarı elde etmeleri ve izlemekte 

olan program çerçevesinde ilerleme sağlamaları için çaba harcar. 

· Etkileşim ünitesi içinde  

1. Yatay ve  

2. Dikey olmak üzere iki boyut yer alır.  

· Etkileşimin yatay boyut öğretmenin sunusu ile öğrencinin tepki düzeyini içermektedir.  

· Etkileşimin dikey boyutu ise  

1. Öğretmenin nesnelerle sunu yaptığı  

2. Resimli kartlar kullanarak sunu yaptığı  

3. Göster sözel olarak sunu yaptığı söyle ve  

4. Yazarak ya da yazılı sembolleri kullanarak sunum yaptığı yaz basamakları olmak üzere 

dört ana basamağı içermektedir  

· Etkileşim ünitesinde matematiksel problem ve işlemler Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere 

öğretmenler tarafından dört değişik yolu sunulabilir. Bu yollar:  

1. Gerçek nesnelerle sunulması  

2. Resimli kartlarla sunulması  

3. Söz alarak sunulması ve  

4. Yazılı olarak sunulması şeklinde olmaktadır  

Etkileşimin ötesinde basamaklandırılmış yaklaşım temel toplama işlemleri öğretiminin 

düzenlenmesi; 
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Etkileşim düzeyi 
 

Öğretmenin sunusu  

Öğrencinin davranışı 

 

Yap/ yap 
 

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar  

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar 

 

Yap/ göster 

 

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar  

3+2=5 işlemini içeren resimli kart gösterir 

 

Yap/ söyle 
 

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar  

3+2=5 işlemini rakamları ve sembolleri yazarak yapar. 

 

Göster/ yap 
3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir.  

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar 

 

Göster/göster 
 

3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir.  

3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir 

 

Göster /söyle 
 

3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir.  

3+2=5 işlemini sözel olarak tanıtır 

 

Göster/ yaz 

 

3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir.  

3+2=5 işlemini rakamları ve sembolleri yazarak yapar 

 

Söyle/ yap 
 

3+2=5 işlemini sözel olarak anlatır  

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar 

 

Söyle/göster 
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3+2=5 işlemini sözel olarak anlatır  

3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir 

 

 

Söyle/ söyle 
 

3+2=5 işlemini sözel olarak anlatır  

3+2=5 işlemini sözel olarak anlatır 

 

Söyle/yaz 
 

3+2=5 işlemini sözel olarak anlatır 

3+2=5 işlemini rakamlarla ve sembolleri yazarak yapar 

 

Yaz/yap 

 

3+2=5 işlemini rakamlarla ve sembolleri yazarak yapar  

3+2=5 işlemini nesnelerle yapar 

 

Yaz/göster 
 

3+2=5 işlemini rakamlarla ve sembolleri yazarak yapar  

3+2=5 işlemini içeren resimli kartı gösterir 

 

Yaz/söyle 
 

3+2=5 işlemini rakamlarla ve sembolleri yazarak yapar  

3+2=5 işlemini sözel olarak anlatır 

 

Yaz/yaz 

 

3+2=5 işlemini rakamlarla ve sembolleri yazarak yapar 3+2=5 işlemini rakamlarla ve 

sembolleri yazarak yapar 

 

 

Video :4 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ  

 

Hayat bilgisi dersinin kapsamı 
 

· Hayat bilgisi disiplinler arası yaklaşıma göre düzenlenir  

· Bu yaklaşım sayesinde tarih coğrafya yurttaşlık bilgisi sağlık güvenlik ve fen gibi bir çok 

disiplin hayat bilgisi dersinin içeriğini oluşturur.  

· Hayat bilgisi dersinin kapsamında yaşamın tüm alanlarına ilişkin özellikleri yansıtabilecek 

niteliktedir.  

· Hayat bilgisinin konuları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Çünkü konuların temeli insan 

doğa ve toplumdur.  
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· İlköğretimin ilk üç sınıfından öğrenciler yaşantısında gerekli olan temel beceri ve kavramları 

hayat bilgisi derslerinden kazanırlar. İlköğretimin bu döneminde çocuklar yaşamı bir bütün 

içinde algılarlar  

· Onlar için genelde tek tek olgu ve olaylar yoktur. İçinde yaşadıkları ortamdaki olgu ve 

olayları bir bütün içinde görürler. Bu nedenden dolayı bu devrede hayat bilgisi dersi bir bütün 

olarak verilir. Sosyal bilgiler ve fen bilgisi olarak ayrılmamıştır  

· Bu ders çocukların çevredeki doğal ve sosyal hayatı canlı ve cansız varlıkları incelemelerine 

meraklarını gidermelerine sağlar.  

· Onların doğal ve sosyal hayatın öğelerine bir bütün olarak görmelerine ve kavramalarına 

yardımcı olur  

· Eğitim kurumlarına önemli işlevlerinden biri çocuğu iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. · 

Eğitim kurumları bu işlevi çocuğun toplumsallaşmasını içinde yaşadığı toplumun kültürünü 

tarihini kurumları tanımasını sağlayarak toplumun kendisine sağladığı olanakları ve bunlardan 

yararlanma yollarını kazandırarak üretken bireyler olmasını ve toplumun sürekliliğini 

sağlayarak gerçekleştirir.  

· Ülkemizde öğrencilere tüm bu bilgi ve becerilerin temeli ya da önemli bir kısmı ilköğretim 

kurumlarının birinci devresinde hayat bilgisi dersi yoluyla kazandırılır  

· Bu nedenle hayat bilgisi dersi ilköğretim okullarının birinci devresinde yer alan önemli bir 

ders konumundadır.  

· Bireyin toplumsal kuralları öğrenmesi önce aile içinde ve yakın çevresinde daha sonra 

okulda öğrenir.  

· İnformal olarak sosyal davranışları formal olarak değerler eğitimi sistematik olarak verilir. · 

Hayat bilgisi dersinin temel amacı; öğrencilerin temel yaşam becerisine sahip ve bireysel 

niteliklerine geliştiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

 

Otizim Özel Eğitim Uygulamaları Eğitim Programı 
 

· Hayat bilgisi dersi ilkokul ortaokul düzeyinde günlük hayatı uyum toplumsal kurallar ile 

ilgili 15 temel amaç ve 83 özel amaç vardır.  

1. Aile hayatı  

2. Vücudunu öğrenme  

3. Doğadaki varlıklar  

4. Mevsimler dünya ve gökyüzü  

5. Okulun yapısı  

6. Milli değerler  

7. Yaşadığı çevre  

8. Toplu taşıma kuralları  

9. Sağlık iletişim araçları  

10. Okulum ve ben Amaç  

 

1: Kendini tanır.  

 

Davranışlar:  

 

1. Adını söyler  

2. Soyadını söyler  

3. Cinsiyetini söyler  
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4. Doğum yerini söyler  

5. Yaşını söyler  

 

Özel eğitim uygulama merkezi eğitim programı 
 

· Hayat bilgisi dersi  

· 1.kademe (1,2,3,4) ve 2. kademe (5,6,7,8)  

· 15 genel amaç ve 104 özel amaç  

· Ünite 1: Okulumuz  

· Amaç: Kendini tanıtır.  

 

· Davranışlar: 

 

1. Adını söyle  

2. Soyadını söyler  

3. Cinsiyetini söyler  

4. Doğum yerini söyler  

5. Yaşını söyler Hayat bilgisi öğretim programı  

 

· Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel sosyal akademik ve iş 

hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye yeterlilikler 

çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir TYÇ 8 anahtar yetkinlik belirlemekte ve aşağıdaki gibi 

tanımlamaktadır . 

 

1. Ana dilde iletişim  

2. Yabancı dillerde iletişim 

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler  

4. Dijital yetkinlik  

5. Öğrenmeyi öğrenme  

6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler  

7. İnsiyatif alma ve girişimcilik  

8. Kültürel farklılık ve ifade  

 

· Hayat bilgisi dersi öğretim programı çerçevesinde öğrenciler kendini ve yaşadığı çevreyi 

tanır  

· Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur milli manevi ve insani değerleri yaşantısal 

hale getirir  

· Kişisel gelişimi sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur  

· Kişisel bakım becerilerini geliştirir  

· Sağlıklı güvenli yaşam sürme bilinci edinir sosyal katılım becerisi kazanır zamanı ve mekanı 

algılama becerisi edinir  

· Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır · Temel 

düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır  

· Ülkesini sever tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmayı istekli olur  

· Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur  

· Bilgi ve iletişim teknolojileri amacına uygun kullanır  
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Hayat bilgisi dersi öğretim programı becerileri 
 

1. Araştırma  

2. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma  

3. Değişim ve sürekli algılama  

4. Dengeli beslenme  

5. Doğayı koruma  

6. Girişimcilik  

7. Gözlem  

8. İletişim  

9. İşbirliği  

10. Karar verme  

11. Kariyer bilinci geliştirme  

12. Kaynakların kullanımının  

13. Kendini koruma  

14. Kendini tanıma  

15. Kişisel bakım  

16. Kurallara uyma  

17. Mekan algılama  

18. Milli ve kültürel değerleri tanıma  

19. Öz yönetim  

20. Sağlığını koruma  

21. Sorun çözme  

22. Sosyal katılım  

23. Saman yönetimi  

 

Hayat bilgisi dersini öğrenme problemleri  

 

1. Bütün konular eşit orandan öğrenci için ilginç olmayabilir  

2. Bütün konular öğrencilerin ön bilgi ve yaşantıları ile uyumlu olmayabilir  

3. Hayat bilgisi içeriklerin bazıları okuma yazma ve matematik gibi temel bazı becerileri 

gerektirir öğretimin hızı bazı öğrenciler için uygun olmayabilir  

4. Kavramsal düzeyi zor ve kavram çeşitli yoğun içeriklerle 

öğrencilerin başa çıkması zor olabilir.  

5. Kitaplardaki metinlerin düzenlenmemiş olması öğrencilerin öğrenmesini zorlaştırabilir  

6. Bütün olarak bu dersten de ödev verilir öğrenciler bu ödevleri yapmakta zorlanabilir.  

7. Öğretmenlerin kullandıkları yöntem materyalleri öğrenciye için uygun olmayabilir  

 

Hayat bilgisi dersinde yapılacak etkili düzenlemeler 

 

1. Temaların analizinde uyarlamalar yapılmalıdır konuların özelliklerine göre farklı öğretim 

yöntemleri seçilmelidir  

2. Uygun öğretim materyalleri kullanılmalıdır öğrencinin aktif katılımı sağlanmalıdır  

3. Not tutma becerisi öğretilmelidir  

4. Konuları pekiştirici etkinlikler düzenlenmelidir  

5. Ödevler de uyarlamalar yapılmalıdır  
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Sosyal Bilgiler Öğretimi 
 

· Sosyal bilgiler dersinin temel amacı ; öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreye uyumlu sorun 

çözebilen üretken vatandaşlık bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır Sosyal 

bilimler; araştırma konularının yaşamın toplumsal yönden incelenmesi olan bilim dalıdır.  

· Antropoloji · İletişim bilimleri  

· Ekonomi  

· Eğitim bilimleri  

· Psikoloji  

· Sosyoloji  

· Müzikoloji  

· Hukuk  

· Sosyal bilgiler ; bireylerin toplum içinde kendi varoluşlarını g0erçekleştirmelerine yardımcı 

olmak amacıyla sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan öğrenme alanlarının 

bir tema çerçevesinde ele alınmasını sağlayan bireylerin sosyal ve fiziki çevreleri ile 

etkileşimlerini geçmiş bütün gelecek bağlamında değerlendiren bir derstir.  

· Özel eğitim programı içeriğinde doğrudan Sosyal bilgiler dersi yer almamaktadır. · 

Toplumsal hayat becerileri  

· Sosyal hayat  

· Toplumsal yaşam modüllerinde öz bakım ve toplumsal davranış kuralları ile ilgili amaçlar 

yer almaktadır  

· Sosyal bilgiler dersi öğretim programının özel amaçları  

 

1. Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven haklarını bilen ve 

kullanan sorumluluklarını yerine getiren bile bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri  

2. Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal kültürel ve ekonomik 

kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik laik milli ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli 

olmaları  

3. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu tüm kişi ve kuruluşların yasalarının de 

işte olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri 

4. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel ve süreçleri kavrayarak milli bilincin 

sağlanmasının kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri  

5. Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özellikleri tanıyarak insan ile çevre arasındaki 

etkileşimi açıklamaları ve mekan algılama becerilerini geliştirmeleri  

6. Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal 

kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürebilir bir çevre anlayışına sahip olmalı  

7. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme 

becerisine sahip olmaları  

8. Ekonominin temel kavramları anlayarak kalkınmada ve uluslarası ekonomik ilişkilerde 

milli ekonominin yerini kavramaları  

9. Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemini ve her mesleğin gerekli ve saygın olduğuna 

inanmaları  

10. Farklı dönem ve mekanlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar nesneler olaylar ve 

olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri değişim ve sürekli algılamaların  

11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini 

kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojileri bilinçli kullanmaları  
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12. Bilimsel düzeyde temel olarak bilgiye ulaşma bilgiyi kullanma ve üretme de bilimsel 

ahlakı gözetmeler  

13. Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için temel iletişim 

becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram yöntemlerini kullanabilmeleri  

14. Katılımın önemine inanmaları kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüşler 

belirtmeleri  

15. İnsan hakları ulusal egemenlik demokrasi laiklik Cumhuriyet kavramının tarihsel süreçleri 

ve günümüz Türkiyesi üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre 

düzenlemeleri  

16. Milli Manevi değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek Erdemli insan olmanın 

önemini ve yollarını bilmeleri  

17. Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konuları duyar göstermeleri  

18. Özgür birey birey olarak fiziksel düşük duygusal özelliklerinin ilgi istek ve yeteneklerinin 

farkına varması amaçlanmaktadır  

 

Sosyal bilgiler dersi öğretim programında temel beceriler 
 

· Sosyal bilgiler dersi öğretim programında aşağıdaki becerilerin kazandırılması da 

amaçlanmaktadır amaçlar da ifadesi olan ve TYÇ ile de uyumlu olarak bu ders kapsamında 

öğrenilecek beceriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

1. Araştırma 

2. Çevre okuryazarlığı  

3. Değişim ve sürekliliği algılama  

4. Dijital okur yazarlık 

5. Eleştirel düşünme  

6. Empati  

7. Finansal okuryazarlık  

8. Girişimcilik  

9. Gözlem  

10. Harita okuryazarlığı  

11. Hukuk okuryazarlığı  

12. İletişim  

13. İşbirliği 

14. Kalıp yargı ve ön yargı farketme 

15. Kanıt kullanma  

16. Karar verme  

17. Konum analizi  

18. Medya okuryazarlığı  

19. Mekanı algılama  

20. Öz denetim  

21. Politik okuryazarlık  

22. Problem çözme  

23. Sosyal katılım  

24. Tablo grafik ve diyagram çizme ve yorumlama  

25. Türkçe’yi doğru güzel ve etkili kullanma  

26. Yenilikçi düşünme  

27. Zaman ve kronoloji algılama  
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Sosyal bilgiler dersi öğretim programında değerler eğitimi 
 

1. Adalet  

2. Aile birliğine önem verme  

3. Bağımsızlık  

4. Barış 

5. Bilimsellik  

6. Çalışkanlık  

7. Dayanışma  

8. Duyarlılık  

9. Dürüstlük  

10. Estetik  

11. Eşitlik  

12. Özgürlük  

13. Saygı  

14. Sevgi  

15. Sorumluluk  

16. Tasarruf  

17. Vatanseverlik  

18. Yardımseverlik  

 

 

 

Hafif derecede zihinsel yetersizligi olan bireyler için sosyal bilgiler ders programı  
 

· Dört yıl için hazırlanmıştır  

1. Aile  

2. Okul ve toplum hayatı  

3. Yakın çevresini tanıma ve koruma  

4. İletişim kurma  

5. Trafik kuralları  

 

· İlk yardım ve bilinçli tüketici olma konularını kapsayan yedi genel amaç ve 30 özel amaç 

Ünite 1/ Yaşadığımız yer  

 

Amaç: Kendini tanıtır Davranışlar: ailenin tanımını yapar  

 

1. Ailenin başlıca görevlerini söyler  

2. Görme yetersizligi olan öğrenciler için eğitim programı  

3. Sosyal bilgiler dersim 9,10,11,12 sınıftan 9 temel amaç ve 63 özel amaç 1. Aile 2. Okul ve 

toplum hayatı 

3. İletişim ve teknoloji  

4. Trafik kuralları  

5. İlk yardım  

6. Tüketim alışkanlıkları  

7. Günlük yaşamınız bakım becerileri  
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8. Meslekler  

 

Ünite 1:Çevre ve toplum Amaç : 

 

1. Fiziksel özelliklerin farkında olur  

 

Davranış: 
1. kendisinin boy kilo göz rengi saç ve benzeri gibi özelliklerini söyler  

2.kendi cinsiyetini söyler Sosyal hayat modül(Özel eğitim rehabilitasyon merkezilerinde 

zihinsel engelli destek eğitimi) · 6.8 yaş öğrenciler için · 9 genel amaç ve 36 genel amaç 1. 

Okulunu tanıma 2. Vücudunu tanıma  

3. Sağlıklı beslenme  

4. Kazalardan korunma  

5. Sağlık kurumlarını tanıma  

6. Mevsimler  

7. Dünya ve gökyüzü çevresini tanıma ve koruma  

8. İletişim araçları  

9. Milli değerler  

10. Yerleşim birimleri  

11. Harita kullanma  

12. Planlı olma  

 

 

 

 

 

 

Toplumsal yaşam becerileri programı(hafif düzeyde zihin engelli bireyler için)  

 

· Beslenme  

· Öz bakım  

· Günlük yaşam becerileri  

· 16 genel amaç ve 134 özel amaç Toplumsal yaşam modülü (görme/zihin engelli bireyler için 

özel eğitim mesleki gelişim modülü)  

· Giyme ve kişisel bakım · Sosyal ilişkiler  

· Toplum yaşamına katılım  

· Kişisel temizlik ve öz bakım  

· Ortama uygun giyinmeye  

· Çevresindekilerle uygun iletişim kurma  

· Sıra bekleme  

· Görgü kuralları  

· Sosyal etkinliklere katılım  

· Toplu taşıma araçları  

· Yakın çevresini tanıma  

· Toplum içinde uygun davranış biçimleri sergileme  

· Serbest zaman etkinlikleri 
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VİDEO :5 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER VE FEN ÖĞRETİMİ 

 

· Fen eğitiminde öğretimsel düzeyde birbiriyle ilişkili olan üç temel amaç vardır bunlar  

 

İlişkili bilgi ve içeriğin edinmem  

Çeşitli sorgulama becerilerin gelişimi  

Bilimsel tutumun geliştirilmesi  

 

Fen öğretiminin içeriği 
 

· Kişisel gereksinimleri karşılamak için Fen  

· Toplumsal sorunları çözmek için fen  

· Mesleki farkındalık için fen  

· İleri düzeyde çalışmalara hazırlık için fen  

 

Fen öğretiminin amaçları nelerdir 
 

· Çevre ilgiyi arttırmak  

· Temel fen kavramlarını olguların ve kavramlarını öğretmek  

· Bilimsel tutumları geliştirmek  

· Bilimsel işlemleri geliştirmek  

· Problem çözme becerisini geliştirmek  

· Toplumsal ve teknolojik ilişkiler kurmayı sağlamak  

· Özel gereksinimli öğrenciler için neden  

· Özellikle ilk elden deneyimlerin kullanılması öğrencilerin çevrelerini tanımalarına yardımcı 

olur  

· Temel becerileri anlamlı bağlamlarda kullanabilir  

· Öğrencilerin yeni fikirleri ilişkileri ve ayrıntıları bütünleştirebileceği bilgi çerçeveleri 

oluşturmak için zengin deneysel deneyimler geliştirebilir  

· Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri ve problem çözme stratejileri geliştirme fırsatına 

sahip olurlar  

· Fen derslerinde ele alınan belirli konular yetişkinin gereklilikleri ile başarılı şekilde başa 

çıkmak için önemlidir ve yaşam boyu ilgiler için yararlıdır  

 

Özel gereksinimli öğrencilerin fen derslerine karşılaştıkları zorluklar  

 

· Okuma sorunları dikkat bozukluğu dönemi davranış problemleri gibi yeni bilgi edinmeyi ve 

beceri gelişimini olumsuz etkileyen öğrenci özellikleri  

· Öğretimde belirli değişikliklere gidilmesine gerektiren motor ya da görsel sınırlamalar  

· Alternatif iletişim sistemleri gerektiren işitme güçlükleri  

· Öğrenciler için okunması zor olan öğretim materyalleri  

· Öğrencinin anlamlı şekilde katılamayacak kadar zor olan sınıf içi tartışmalar  

· Öğrenciler için gerçekleştirmesi zor olan laboratuvar etkinliklerin  

· Kişiler arası iletişim becerilerini yokluğu  

· Fen derslerinde yeni bilgilerin bilinmeyen ve zor sözcüklerin fazla olması ve öğrencilerin 

bunları öğrenmek için yeterli bir bilgiye sahip olmamaları  
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· Yazılı ve sözlü dil alanlarındaki yetersizliklerinden ötürü sınıfta sunulan ya da tartışılan 

konulara katılım konusunda yetersizlik yaşamaları  

· Fen dersinde kavramların soyut olması farklı öğrenme gereksinimleri olan çok öğrenci için 

karmaşık kavramların anlaşılması kolay değildir  

· Fen dersinde öğrenciler bir dizi beceri sergilemeler istenmesi ve öğrencilerinin Becerilere 

sahip olmaması okuma parçalarını hızlıca gözden geçirme ve göz ile tarama becerisi verilen 

görevlerin bitirilmesi ve sınavlara hazırlanmak için gerekli becerilerdir  

· Öğrenme stratejilerini bilmemeleri fen içeriğinin etkili şekilde öğrenilmesi için çeşitli 

stratejilerin uygun ve verimli kullanılması gerekmektedir  

 

Özel gereksinim öğrencilerin fen dersinde karşılaştıkları zorlukları özetlersek  

 

· Fen dersinde kavramlar soyut olduğu için anlamakta zorlanırlar  

· Öğrenim materyalleri öğrenciler için okunması zor ve uygun olmadığı için zorlanırlar  

· Öğrenciler için gerçekleştirmesi zor olan laboratuvar etkinlikleri  

· Öğrencilerin anlamlı şekilde katılamayacağı sınıf içi tartışmalar  

· Kişilerarası iletişim becerilerinin yoksunluğu  

· Bellek dikkat algı sorunlarının olması  

· Fen dersin içeriğinde bilinmeyen ve zor olan sözcüklerin var olmasın  

 

 

 

 

 

Özel gereksinim öğrenciler için fen dersinin önemi nedir  

 

· Keşfetmeyi öğrenirler  

· Problem çözmelerini sağlar  

· Merak duygularını geliştirir  

· İlgilerini canlandırır  

· Sorularına cevap bulmalarını sağlar  

 

 

 

 

 

 

Özel gereksinim öğrenciler için neden fen 
 

· Özellikle ilk elden deneyimlerin kullanılması öğrencilerin çevrelerini tanımalarına yardımcı 

olur  

· Temel becerileri anlamlı bağlamlarda kullanabilirler  

· Öğrencilerin yeni fikirleri ilişkileri ayrıntıları bütünleştirebileceği bilgi çerçeveleri 

oluşturmak için zengin deneysel deneyimler geliştirebilirler  

· Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri ve problem çözme stratejileri geliştirme fırsatına 

sahip olurlar  
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· Fen derslerinde ele alınan belirli konular yetişkinliğin gereklilikleri ile başarılı şekilde başa 

çıkmak için önemlidir ve yaşam boyu ilgiler için yararlıdır  

· Öğretmenlerin sahip olması gereken beceriler  

· Sen alanında temel içerikle ilgili bilgi  

· Belirlenmiş bir öğretim programını takip etme ya da yeni öğretim programları geliştirebilme 

yeterliği  

· Özel gereksinimi olan öğrencilere fen öğretiminde kullanılabilecek farklı yaklaşımlar ve 

materyaller ile ilgili bilgi  

· Materyal ve teknikleri özel gereksinimi olan öğrencilerin bireysel gereksinimlerini 

karşılayabilecek şekilde düzenleyebilme yeterliliği  

· Fen araştırmalarını planlamak ve gerçekleştirmek için gereken becerilerle ilgili bilgi  

· Belirli Laboratuvar becerilerini anlama  

· Fenle ilgili kaynakları bilme  

· İlişkili fen konularını ve kavramlarını gerçek günlük yaşam durumlarına ve yetişkin çıktıları 

ile ilişkilendirme yeterliliği  

· Özel gereksinim öğrencileri fen dersinin sunumunu da diğer öğretmenlerle işbirliği içinde 

çalışma yeterliliği  

· Fen öğretiminde öğrencilerin gereksinim duydukları Beceriler  

1. Bilgi edinim becerileri: gözlem dinleme çalışma becerileri 

yönlendirilmiş deneyler  

2. Bilgi işleme becerileri: örgütleme analiz ölçüm sınıflandırma  

3. Bütünleştirme becerileri: sentez hipotez bağımsız deney alma genelleme değerlendirme ·  

 

 

 

Fen öğretiminde şematik düzenleyicilerin öğretim materyallerinin yararları  
 

· Bilgiyi özetler  

· Bilgiyi görselleştirir  

· Bilgiyi düzenli olarak sunar  

· Anlama kolaylaştırır  

· Bilgiler arası ilişkileri gösterir  

· Bilgiyi bütün halinde sunar  

· Önemli bilgiyi görmemizi sağlar  

· Önceki bilgi ve yeni bilgiler arasındaki ilişki kurmasını sağlar 

 

 

VİDEO :6 ÖZEL EĞİTİMDE MÜZİK 
· Müzik ortaya çıkışından bu yana sürekli gelişmeler kaydederek günümüze kadar gelmiştir 

bugün müzik yemek içmek nefes alıp vermek kadar doğal bir ihtiyaç olarak kabul 

edilmektedir.  

· Çocukları müziğe karşı doğuştan bir ilgileri vardır.  

· Araştırmacılar daha bebeklerin anne karnında iken duymaya başladıklarını ve bu dönemde 

iken müzikte insan ilişkisinin başladığını savunmaktadır.  

· Yeni doğan bebekten annesinin sesleriyle rahatlamakta ninni ile uykuya geçmekte ve 

annelerinin söylediklerini nelerine eşlik etmektedirler  
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· Seashore, Schoen, Opper, Gabriel, Young, Weiser ve Gordon adlı ünlü araştırmacılar 

araştırmalarında çocukların müzik yeteneklerinin oluşumunda  

· Çevre  

· Kalıtım  

· Eğitim unsurlarının önemli ve etkili olduğunu belirtmiştir  

 

Özel eğitimde kullanılan müzik etkinliklerinin önemi  

 

· Özel eğitimde müzik çok değerlidir çünkü başarı getirir özel eğitime muhtaç çocuklar için 

başarının kendisi çok önemlidir  

· Müzik etkinlikleri ile özel eğitime muhtaç çocukların motivasyonu artar  

· Çocuklar eğlence yaratıcı ifade ve duygusal tepkiler de deneyim kazanırlar  

· Çocuklar duygularını düşüncelerini ve yaşadıkları olayları rahatça ifade ederler ve 

çocukların streslerinin azalmasına müzik son derece etkilidir  

· Çocukların öz saygılarının gelişimine yardımcı olur  

· Çocuklar sakinleşir onlara dinlenme ortamı sağlanır  

· Çocukların benlik değerlerinin artmasına yardımcı olur  

· Çocukların dinleme becerileri işitsel algıları ve dikkat süreleri artar  

· Dili kullanmalarında yardımcı olur  

· Çocuklar müzik ile duygu ve düşüncelerini rahatça ifade ederler müzik etkinlikleri özel 

eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim programına yerleştirirken şu hususlara dikkat 

edilmelidir  

· Çocuklarda karşılaşılan problemler  

1. Etkinliklerin amacı  

2. Etkinliklerin planlanması  

3. Eğitimcinin özellikleri  

4. Çalışan mekanın özellikleri  

5. Materyal seçimi  

· Bu hususlara dikkat edilerek müzik etkinlikleri eğitim programına yerleştirilmelidir.  

· Özel eğitime muhtaç çocukların normal gelişim gösteren çocuklar gibi müzik 

etkinliklerinden sayısız yararlar sağlarlar. Ancak özel gereksinimi bireylerle çalışmak oldukça 

zordur. Çünkü bu çocuklarda temel yetersizliğinin yanı sıra çeşitli problemler görülebilir.  

Bazen genlerde bu problemlerden biri bulunabilir. 

· Bazılarında ise iki, üç veya daha fazla problemden bahsedilebilir  

· Bu problemlerden bazıları şunlardır  

1. Çocuklar göz kontak kurmakta zorluk çekebilirler  

2. Yönergeleri izleme de zorluk çekebilirler  

3. Kendilerine güvenleri az olabilir  

4. Verilen görevleri tek başına tamamlamada güçlükleri olabilir bu yüzden yardım gerekebilir 

5. Belli süre oturmada problem yaratabilir  

6. Koordinasyonla ilgili SORUNLAR olabilir arkadaşlarına vurma çalışmalar sırasında 

arkadaşları ile konuşma arkadaşlarını rahatsız etme gibi davranışlar gösterebilir  

7. Grup aktivitelerine katılma ve yürütmekte zorluk çekebilir  

8. Girişimlerindeki gecikme nedeniyle soruları cevaplayan ama tek veya iki kelimelik 

cevaplar verme şarkılara katılamama gibi problemler görülebilir  

9. Sorumluluk almada güçlük yaşayabilirler  

10. Özel eğitime muhtaç çocuklara eğitimcinin yardım gerekebilir  
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· Özel eğitime muhtaç çocuklarla çalışırken karşılaşabilecek bu tür problemlerden dolayı 

eğitimci özel gereksinimi çocuklar için eğitim ortamlarının amaçlarını belirlerken şu 

hususlara dikkat etmelidir:  

1. Eğitimci eğitim programlarını hazırlarken ve amaçları belirlerken çocukları çok iyi 

tanımalıdır  

2. Çocukların özür grupları ve derecelerini gözünde bulundurmalıdır  

3. Çocukların hazır bulunuşları dikkate almalıdır  

4. Çocukların gelişim düzeylerine çok iyi bilmelidir amaçları buna göre belirlemelidir  

5. Amaçlar basitten zora doğru bir sıra izlemelidir  

6. Amaçlarının gerçekleşmesi beklenmemelidir 

7. Farklı amaçları farklı zaman dilimlerinde başarabileceği unutulmamalıdır Amaçlar mutlaka 

basamaklandırılarak program içinde geliştirilmeli ve gerekli pekiştirmeler yapılmalıdır  

8. Müzik eğitim programı içinde bir eğitim aracı ve yönetim olarak etkin bir şekilde 

yerleştirilmeleri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemelidir  

9. Eğitimci amaçları çalışacak çocukların düzeyine göre belirlemelidir  

 

· Özel eğitimde müzik programları planlanırken belirlenebilecek genel amaçlar  

 

1. Şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz kontağı kurabilmesi  

2. Enstrümanları kullanarak el göz koordinasyonu sağlayabilmek  

3. Aynı anda iki elin koordinasyonu sağlayabilmek dikkatini müziğin ritmine 

yoğunlaştırabilme  

4. Şarkı dinleyebilme  

5. İsimlerin geçtiği şarkılar ile kendinin ve diğer kişilerin farkına varabilmek  

6. Yardımlaşmayı paylaşmayı öğrenebilme  

7. Dili kullanma ve yeteneğini geliştirebilme  

8. Yeni sözcükler kazanabilme  

9. Sesini doğal bir şekilde kullanabilme  

10. Konuşmadaki ses iniş ve çıkışları doğru zamanda yapabilme 

11. Müzik eşliğinde vücudu koordineli bir şekilde kullanabilme ve hareket becerisi 

kazanabilme  

12. Müziğin ritmine uygun hareketler üretebilme  

13. Müzik sevgisini kazana bilme  

14. Duygularını müzik aracılığıyla ifade edebilme  

15. Bir gruba ait olma bilincini kazanabilme  

· Yukarıda söz edilen amaçlar en sık karşılaşılan amaçlardır. Çalışmaların düzeyine göre bu 

amaçlara yenileri eklenebilir. Amaçların bir kısmı daha öncelikle ele alınırken bir kısmı 

sonraya da bırakılabilir. Eğitimci amaçların çalışılan çocukların düzeyine göre belirlemelidir.  

· Özel eğitimde müzik etkinlikleri planlanırken belirlenebilecek farklı amaçlar şunlardır:  

 

1. Müzik dinleyebilme  

2. Müziği gürültü ve bağırma sesinden ayırt edebilme  

3. Hafif ve şiddetli sesleri ayırt edebilme  

4. Şarkı söylerken sesinin nefesini ayarlayabilme  

5. Müzik çalışmaları sırasında uygun davranışı gösterebilme  

6. Grupta şarkı söylerken gruba uyabilme  

7. Boş zamanlarında müzik dinleyebilme  
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8. Radyo teyp cd gibi aletleri kullanabilme koruyabilme temizleyebilme  

9. Hoşlandığı müziği ayırt edebilme  

10. Müzik zevki geliştirebilmem · Eğitimci amaçları belirlerken en çok şu noktaya dikkat 

etmelidir “amaçlar mutlaka basamaklandırılarak” program içine yerleştirilmelidir · 36-72 

aylık çocukların okul öncesi eğitim programında yer alan amaçlardan örneğin “sesin 

kaynağını tanıyabilme” amacı özel gereksinimli çocuklar için şu şekilde aşamalandırılabilir:  

 

1. Önünde iki seçenek olması durumunda puan arkasında verilen sesin kaynağını deneme 

yanılma yoluyla gösterir  

2. Pano arkasından verilen sesin kaynağının önündeki iki seçenekten hangisi olduğunu 

gösterir  

3. Pano arkasından verilen sesin kaynağının önündeki üç veya daha fazla seçenekten hangisi 

olduğunu deneme yanılma yoluyla gösterir  

4. Pano arkasından verilen sesin kaynağının önündeki üç veya daha fazla seçenekten hangisi 

olduğunu gösterir  

5. Önünde iki seçenek olması durumunda tam arkasından verilen sesin kaynağını deneme 

yanılma yoluyla söyler  

6. Pano arkasından verilen sesin kaynağının gözü önündeki iki seçenekten hangisi olduğunu 

söyler  

7. Pano arkasından verilen sesin kaynağının gözü önünde üç veya daha fazla seçenekten 

hangisi olduğunu deneme yanılma yolu ile söyler  

8. Pano arkasından verilen sesin kaynağını gözü önündeki üç veya daha fazla seçenekten 

hangisi olduğunu söyler  

9. Pano arkasından verilen sesin kaynağını gözü önündeki dört veya daha fazla seçenekten 

hangisi olduğunu deneme yanılma yoluyla gösterir  

10. Pano arkasından verilen sesin kaynağının gözü önündeki dört veya daha fazla seçenekten 

hangisi olduğunu söyler  

11. Pano arkasından verilen sesin kaynağını gözü önünde seçeneklerin olmadığı durumda da 

söyler (daha önceki basamaklarda pano arkasındaki seçeneklerin eşleriçocuğun önünde vardır 

bu basamakta ise seçenekler sadece pano arkasında vardır eşleri çocuğun gözü önünde 

değildir değildir) 

 

 

 

Video :7(Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerde Akademik Becerilerin Öğretimi)  

 

Görsel sanatlar eğitimi 

 

· Bireylere kişilik kazandırma, 

· İnsancıl değerler aşılama, 

· Topluma karşı duyarlı hâle getirme, 

· Yaşanılan olumsuz koşulları olumlu hâle getirme, 

· Kendilerini gerçekleştirme, 

· Estetik değer ve beğeni ile donatma ve mutluluk ögelerini tatma konusunda yardımcı 

olabilen bir eğitim alanıdır. 
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Bu doğrultuda bireyin eğitiminde görsel sanatlar kullanımı toplumda mutlu ve sağlıklı 

bireylerin yetişmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Görsel sanat eğitimi bireylerin, çoklu düşünmelerine, yaratıcı olmalarına, sentez ve analiz 

yapabilmelerine, var olanı değerlendirip problemleri çözebilmelerine, olanakları hayal güçleri 

ile zorlamalarına, eleştirel ve yapıcı olmalarına ve olaylara karşı duyarlı olmalarına olanak 

sağlayabilmektedir. 

Diğer bir deyişle görsel sanat eğitimi, bireyin keşfetmesinde yol gösterici olabilmektedir. Bu 

keşfetme bireyin sadece sanat alanında değil diğer alanlarda da keşfedici ve araştırıcı olmasını 

da kapsayabilmektedir. 

Görsel sanatlar/resim eğitimi yalnızca yetenekli, sanat eğitimini arzulayan ya da sanatsal 

faaliyette bulunmak isteyen bireyler için değil, toplumdaki tüm bireyler için gerekli olan bir 

olgudur. 

Bu nedenle; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de eğitim-öğretim süreçlerinde, belirlenen 

hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olan, görsel sanatlara yönelik uygulama çalışmalarının 

kullanıldığı, bireyin yapabilirliğini ve çok yönlü gelişimini destekleyen, hedeflendirilmiş, 

sistemli bir eğitim sürecidir. 

Diğer bir tanımı ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik görsel sanatlar resim eğitimi; 

özel eğitime ihtiyacı olan bireyin sahip olduğu özel durumu daha iyi bir konuma getirebilmek 

için oluşturulmuş görsel sanatlar (resim iş/plastik sanatlar) içerikli etkinlikler ve çalışmalar 

sürecine verilen genel isimdir. 

 

 

 

 

 

 

Resim dersi, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; 

 

· Bireysel kimlik kazanması, 

· Başarı duygusunu tatması, 

· Güven ve cesaretinin artırılması, 

· Sosyal yaşama uyumunun sağlanması, 

· El-göz ve el-göz-beyin koordinasyonun sağlanması 

· Duygusal yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesi 

· İfade gücünün geliştirilmesi, 

· Algılama düzeyinin artırılması, 

· Büyük kas ve küçük kas becerilerinin artırılması, 

· Kıyaslamalar ve benzetmeler yapabilmesinin sağlanması, 

· Yaratıcılık oluşumunun geliştirilmesi, 

· Estetik beğeni ve haz duygusunun geliştirilmesi 

· Diğer akademik alanlardaki (Türkçe, matematik, yazma, kavram bilgisi, günlük yaşam 

becerileri, vb.) bilgi ve becerilerin öğretiminin veya genellemesinin yapılabilmesi ve bunların 

neticesinde bağımsızlığın artırılması için gereklidir. 

 

Genelde özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, ilgi duydukları etkinlikleri yaparken ilgilerini 

çekmeyen etkinliklere oranla daha kolay ve istekli öğrenirler. 
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Görsel sanatlar\resim eğitimi ise özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin çoğunlukla sevdikleri 

ve ilgi duydukları bir alandır. Bu doğrultuda öğretmen, öğretmek istediklerini resim 

derslerinde anlamlı ve eğlenceli hale dönüştürerek öğretebilir. 

 

Bu noktada; özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik resim derslerinde eğitimin temel 

hedefinin, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin bir sanat çalışması üretebilmesinden çok, bireyin 

gelişimine katkı sağlamak olduğu unutulmamalı ve bu derslerde bireysel farklar ve 

yeterlilikler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Görsel sanatlar resim eğitimi dersleri aynı zamanda öğrencilerin grup içi etkileşime 

geçmelerine ve katılımcı olmalarına önayak olan derslerdir. Bu doğrultuda, öğrencilerin 

derslerde, grup çalışmalarına yönelik isteklendirilmesi ve pekiştirilmesi, iletişim kurma 

davranışlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

 

Bu derslerde öğrenci, yeni arkadaşlıklar kurarak sıra beklemeyi, konuşmayı, dinlemeyi, 

paylaşmayı, iş birliği yapmayı, yardımlaşmayı öğrenerek iletişim becerileri gelişmektedir.  

Aynı zamanda öğrenci, kendi benlik saygısını sanatsal çalışmada ortaya koyduğu bilme ve 

yapabilme düzeyine ilişkin olarak şekillendirmekte ve kendi varlığını kabul ettirmektedir. 

Kendini kabul eden ve ettiren öğrenci diğer öğrencileri de kabul eder ve benimser duruma 

gelebilmektedir. 

 

Bu yönde gerçekleştirilen görsel sanatlar resim çalışmaları, öğrencinin iletişim kurmaya 

yönelik olumlu davranışları kazanmasına katkı sağlamaktadır. 

VİDEO : 8 1) OYUN ETKİNLİKLERİ 

 

§ Tanımı: Oyun, çocuğa kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenme 

yöntemidir. 

 

§ Oyun; sonucu düşünülmeden eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir.. Çocuklarla iletişim 

kurmanın onların dünyasını paylaşmanın bir çok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğal olanı 

en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonucu verenidir. Çocuk için oyun gerçek yaşantısından daha 

çok benimsediği daha çok içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir dünyadır. 

 

§ Yaşantısal ürünlerle öğrenme durumudur. 

 

§ Bir çocuğun en önemli görevidir. 

 

Özel eğitimde oyun, çocuğu hayata hazırlayan bir araçtır. 

 

v Çocuklar oyun yoluyla çevreyi tanımakta iletişim kurmayı öğrenmekte ve gelişimin tüm 

alanları oyundan etkilenmektedir. 

v Yetersizliği olmayan çocuklara ilişkin oyun araştırmalarının yanı sıra zihinsel engelli, işitme 

terersizliği olan ve görme yetersizliği olan gibi çeşitli engel gruplarına yönelik oyun 

araştırmaları yer almaktadır. 
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Piaget’e göre oyun: 

 

Oyun kendi içinde bir bütünlüktür. 

Doğaçlamadır. 

Eğlenceli bir etkinliktir. 

Belli bir sıra ve mantık gerektirmez. 

Çatışmalardan uzak özgür bir ortamdır. 

İçten güdümlüdür. 

 

Oyunun Başka Bir Tanımı: 

 

-Oyun insanların beden veya kafa yeteneklerini geliştirmej amacını güden; hesap, dikkat, 

rastlantı ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı zamanda tat veren bir 

tür yarışmadır. 

-Kısacası oyun; sonu düşünülmeyen, gönüllülük esasına dayanan, dışsal baskılar ve 

zorlamalardan uzak olan bir etkinliktir. 

- Oyun çocuğun kendini özgür hissedeceği, özgüvenlerinin yükselip iletişim becerilerinin 

artacağı ve alıcı ifade edici dil becerilerinin gelişip yaşamsal anlamda kendilerini 

hazırlayacakları bir ortam oluşturur. 

-Oyun çocuğa eğlence ve eğitimş bir arada sunan yegane etkinliktir. 

-Anne ve babalara oyun davranışlarının öğretilmesi ile hem çocuklar hem de anne ve babalar 

erken eğitim programına daha kolay uyum sağlamakta, anne-babalar yetersizlilk 

duygularından kurtulmakta ve programa katılım artmaktadır. 

- Oyun merkezli bir eğitim programı yetersizlikten etkilenmiş çocuğun aile ve sosyal yaşama 

uyumunu kolaylaştırmakta, onun gelişimini hızlandırmakta, bilişsel olgunluğunu 

arttırmaktadır. 

 

 

 

2) ÖZEL EĞİTİMDE OYUNUN YERİ VE ÖNEMİ 

 

v Özel eğitim: bedensel, zihinsel, sosyal ve duygysal yönden yetersizliği olan ve üstün 

özellikleri sebebiyle eğitim ve öğretim çalışmalarını gerçekleştirebilmek için normal 

çocukların eğitimine ek olarak birtakım özel hizmet ve önlemleri gerektiren özel eğitime 

muhtaç çocukların eğitimine denir. 

v Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi için; özel yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim 

programı, bu çocukların engel gruplarına ve özelliklerine uygun eğitim ortamı hazırlanması 

esastır. 

v Yapılandırılmış bir oyun gereklidir. 

v Özel eğitime ihtiyavı olan çocukların hayatında da oyunu çok büyük önemi var. Çünkü 

yetersizliği olan çocuklar oyun etkinlikleri ile kavram ve zihinsel gelişimin yanı sıra bir çok 

sosyal beceriyide kazanabilmektedir. Oyun etkinlikleri ile iletişim kurmayı, etkileşmeyi, 

arkadaş edinmeyi, beraber çalışmayı ve bireysel olarak güçlü ve zayıf yanları ile birbirini 

tamamlamayı öğrenmektedirler. 
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KAYNAŞTIRMA (ENTEGRASYON) 

 

Ø Bu modelde erken çocukluk döneminde, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla normal 

gelişmekte olan çocukların aynı eğitim kurumunda eğitim öğretimleri sağlanabilmektedir.  

Kurumlarda uygulanan uyum etkinikleri ile içinde yaşadıkları toplumun kurallarını 

öğrenmekle birlikte toplumla bütünleşmesini sağlanmaya çalışılır. Normal gelişmekte olan 

çocuklarda farklı özelliklerde sahip olan kişilere karşı olumlu tavır geliştirmeyi öğrenirler. Bu 

nedenle oyuna bol bol fırsat yaratmalı çocukların geişim özelliklerine uygun oyunlar 

hazırlamalıyız. 

Ø Öğretmenin sınıfında kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencisi var ise diğer çocuklarla 

uyum sağlayabilmesi için ve eğitime istendik en üst düzeyde devam edebilmesi için oyun 

öğretmene mükemmel bir şans yaratır. Oyun fırsata dönüştürülmelidir. 

 

3) ÖZEL EĞİTİMDE OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ 

 

Oyun sağlıklı çocuklarda olduğu kadar engelli çocuklar içindebüyük bir gereksinim olmakla 

birlikte onların davranışları, düşünceleri ve genel gelişimi üzerinde çok önemli etkileri vardır. 

Oyunun engelli çocukların gelişiminde yararlı olması için ilk dikkat edilmesi gereken zengin 

bir çevre ve bu çevrenin çocuğun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesidir. Engelli çocuklar için 

oyunun önemi diğer çocuklara oranla daha da fazladır. 

 

 

 

 

 

YARATICILIĞIN GELİİMİNDE OYUNUN ETKİLERİ  

 

v Kendi dünyalarını yapılandırıken kendilerini tanıma yolunda yaşanmış deneyimleri 

kullanırken, yeniden yaratma eğilimlerini konuşmalarında, boya çalışmalarında, katıldıkları 

tüm faaliyetlerde ve oyun ortamında görmekteyiz. 

v Eğitimciler; çocuklarla oyun sürecinde onların taklit ettikleri olay ve nesnelere odaklanır ve 

uygun katılım sağlarken sanki öyleymiş gibi hareketlerde bulunarak çocukların düşünce 

akışına girebilir ve bu şekilde çocukların eğitimlerine, sorunlarını ve bunları ne şekilde ele 

aldıklarını anlamaları için etkili bir ortam sağlamış olur. 

v Örneğin; çocuk poliscilik oynarken(polis olsaydım ne yapardım?) düşüncesinden yola 

çıkarak günlük yaşamdaki deneyimlerini, duyduklarını, hikaye kitaplarından edindiği bilgileri 

bir araya getirerek polis olmanın özelliklerini, nasıl bir duygu olacağı hayalini kurar ve öyle 

rol yapar. 

OYUN İLETİŞİM KURMAYI SAĞLAYAN BİR ARAÇTIR. 

BİLİŞSEL DİL GELİŞİMİNDE OYUNUN ETKİLERİ 

 

v Çocuklar 3-4 yaşından itibaren dili; duygu ve isteklerini iletmek, soru sormak, düşünmek 

için kullanmaya başlarlar. Bunun devamında bilbilgisi kullanımı, dilin yapısı üzerinde 

deneme yanılma uzmanlaşma sağlar. Yeni duydukları sözcüklerin içini doldurmaya, anlam 

vermeye ve oyunlarda onları yerli yerinde kullanmaya çalışırlar. 

v Çocuklar okul öncesi dönemde kendi söylediklerini yazıp sonra onların okunmasını 

isteyebilirler. Bu etkinlik onların sözlü ve yazılı dil arasındaki bağlantıyı kurmaya 
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başlamalarına yardım eder. Çocuğun bilişsel gelişimi bilmece, tekerleme, şiir, hikaye ve 

parmak oyunlarıyla da desteklenir. Yazıyormuş gibi yaptıkları karalamalar yetişkinleri yazı 

yazarken görüp yaptıkları taklitlerdir ve bunlar yazı yazmanın temelini oluşturur. 

 

DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİME OYUNUN ETKİSİ  

 

v Oyun doğumdan sonra çocuğun bedenini hareket ettrmesi ile başlar. Okul öncesi dönemde 

çocuk oyunda problem çözmeyi de öğrenir. Birlikte olduğu arkadaşlarıyla karşılaştığı 

sorunları çatışmaları, duygusal yönden çözümleme durumları da sıkca rastlanır. 

Olgunlaşmayla paralel olarak yaratıcı çözümler çocuğun gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Çocuğun en sık sosyal gelişimi evcilik oyununda görülür. Duygusal ve sosyal yönden çocuk 

oyun oynarken düşüncelerini ifade eder. Başkalarının düşüncelerini anlamayı, duygularını 

sözel ifade etmeyi ve saldırganlığı deneti altına almayı öğrenir. Genel olarak sosyal iletişimi 

artar ve uyumlu davranışlar gözterirler. 

Oyun çocuğun yaratıcı çözümler bulmasına yardımcı olur. 

 

BEDEN VE HAREKET GELİŞİMİNDE OYUNUN ETKİSİ  

 

v Günümüzde çocuk eğitim uzmanları hareket gelişimini, fiziksel gelişimden farklı şekilde ele 

almaktadır. Onlara göre hareket, çocukların yaparak öğrenmeyi gerçekleştirdikleri bir 

öğrenme ortamıdır. Kısıtlamasız oyun ortamı çocuklarda kendilerini istedikleri gibi ifade 

edebilme olanağı sağlar. 

v Açık havada oynanan oyunlar çocuklara gerçek mekan kazandırmakta rol oynar. Top 

oyunları bu kavramların kazanılmasında araç olur. Bunlarla beraber çocuğun becerileri gelişir 

ve kendine güveni artar. 

v Oyunlar çocuğun saldırganlığını olumlu yöne yöneltmesini sağlar , fazla enerjilerini 

atmalarına yardımcı olur, duyduğu coşku, heyecan ve başarı hissi özgüveninin gelişmesine 

yardım eder. 

v Çocuğun bedenini tanıması, istediği şekilde kullanabilmesi, kendini kontrol edebilmesi 

oyun ile mümkündür. 

v Oyun çocuğun sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel, dil ve özbakım beceri alanlarının 

gelişiminde etkilidir. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocukların bazı gelişim alanlarında 

daha çok ve farklı etkileri olur. 

v Örneğin; görme kaybı yaşayan çocuklar dikkatlerini yoğunlaştırarak işitme ve dokunma 

duyularını daha iyi kullanabşlmekte, işitme kaybı yaşayan çocuk yaşıtları ile aynı ortamda 

bulunarak gözlem yoluyla öğrenmelerini sağlamakta, oyun ortamı dil kullanmayı 

özendirmekte, konuşma geriliği olan çocuklarda dil becerileri gelişmekte, zihinsel 

yetersizliklerden etkilenmiş olan çocuklarda oyun ile bilişsel becerilerinin yanı sıra duygusal, 

sosyal, dil ve belli oranlarla hareket gelişimleri ilerlemekte, otistik çocuklarda taklit etme, sıra 

alma, oyuncaklarla amacına uygun oynama ve sembolik oyun becerileri gelişmektedir. 

 

OYUNUN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI  

 

ü Dikkatin artmasını sağlar. 

ü El-göz koordinasyonu sağlar. 

ü Biriken enerjisini boşaltmasına yardımcı olur. 

ü Kavramları öğrenmesinde kolaylık sağlar. 
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ü Öz bakım becerilerini daha kolay öğrenir. 

ü Çocuğun özgüveni artar. 

ü Problem çözme becerisi gelişir. 

ü El kas becerileri gelişir. 

ü Kurallara uymayı öğrenir. 

ü Oyunlar sayesinde sorumluluk almayı öğrenir. 

ü Dil gelişimine katkıda bulunur. 

ü Paylaşmayı öğrenir, iletişimi artar. 

ü Öğrendiklerini pekiştirir. 

ü Oyun sayesinde iç dünyasını yansıtır. 

ü Eğitime yeni başlayan yetersizliği olan çocuğun kaygıları oyunla ortadan kaldırılabilir.  

 

ÖZEL EĞİTİMDE OYUNUN EVRELERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

· Çocuğun engeline göreoyunun evreleri ve özellikleri değişmektedir. 

· Özel eğitimin bireysel farklılıklar özelliğine uygun olarak plan program hazırlanmalıdır.  

· Görme yetersizliği olan çocukların normal çocuklar gibi oyuna ilgi gösterdikleri, ancak 

durumlarına özgü bazı farklılılar bilinmektedir. Başlıca fark görme engellilerin yalnız oyunu 

tercih etmeleridir. 

· İşitme yetersizliği olan çocuklar ise iş birlikçi, sosyodrama oyunlarına daha az katılırlar. 

Nesneleri sembolik olarak kullanmada geridirler. Çevresel koşıllardan daha fazla 

etkilendikleri görülmüştür. Çevresel faktörlerden etkilenmeden çevreyle beraber oyunlar 

oynamalıdırlar. 

· Konuşma geriliği olan çocuklarda da dil ve oyun geilişimi paralellik gösterir. Etkileşime 

dayalı sosyodramaoyunlarına katılımları daha kolaydır. İfade edici ve alıcı dili geliştirecek, 

girdi oluşturacak oyunlar planlanmalıdır. 

· Zihinsel yetersizliği olan çocuklar da yetişkinler tarafından yapılandırılmış oyun ortamlarına 

gereksinim duyarlar. Oyunda nesneleri birleştirmede ve oluşturmada daha geri oldukları 

görülmüştür. Oyuncaklarla amaçsızca oynarlar. El-göz koordinasyonları yetersizdir. Dikkat 

süreleri kısadır. Hem fiziksel hem zihinsel özelliklerine uygun oyunlar planlanmalıdır. Odaklı 

ve yapılandırılmış oyunlar seçilmelidir. 

· Otistik çocukların oyunlarında şu özellikler görülür. Hayali oyun oynamazlar, temsil 

becerilerinden yoksundurlar, motivasyon yoksunluğu çekerler. Ancak müdahaleler sonunda 

yönergelere yanıt verirler. Nesneleri işlevsel olarak kullanmak yerine döndürme hareketi ile 

yenilerler. Yönerge takip, sıra alma ve taklit becerilerinin gelişmesini destekleyecek oyunlar 

planlanmalıdır. Beden eğitimi yapılması çocukların yararına olacak ve kalıplaşmış davranışa 

dönecektir. Duyu terapisi gibi yöntemler kullanılabilir. 

· Üstün zekelı çocuklar oyunlarında bireyciliği ön plana çıkarırlar. Yaratıcılık ve esneklik 

gerektiren oyunları oynamayı tercih ederler. Oyunları yaşıtlarıyla değil büyükleriyle oynamak 

isterler. Yaşıtlarının dışında kendilerinden büyüklerle oynamayı yeğlerler. 

 

 

 

 

ü OYUN RAHATLATMA ARACIDIR. 

ü ÇOCUKLAR OYUNLA BİREYCİLİKTEN KURTULUR. 

ÖZEL EĞİTİMDE OYUN ÇEŞİTLERİ: 
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v Görme Kaybı Olan: 

 

o İşitsel oyunlar, şarkılı oyunlar, ritim, dans 

o Dokunsal oyunlar, kavram kartları, mutfak oyuncakları 

o Hayali oyunlar, köşe oyunları 

v İşitme Kaybı Olan: 

oSosyodramatik oyunlar 

 

v Konuşma Geriliği Olan: 

 

o Yalnız oynanan oyunlar 

oSosyodramatik oyunlar 

 

v Zihinsel Yetersizliği Olan: 

 

o Nesne ve işlevsel oyunlar 

o Yapbozlar, bloklar 

o Sembolik oyunlar 

o Nesne ağırlık sembolik oyunlar 

o Hayali sahne içinde sembolik oyunlar 

o Tema içeren sembolik oyunlar 

o Kurallı oyunlar 

 

vOtizimli Çocuklarda: 

o Taklit oyunları 

o Sıralı oyunlar 

o Sembolik oyunlar 

o Oyuncaklarla oyun 

 

 

 

OYUN ETKİNLİKLERİNİN ÖZELLİKLERİNE UYGUN ARAÇ GEREÇ 

HAZIRLAMA 

 

§ Oyun etkinliklerin planması engel grubuna ve çocukların yaşına göre yapıldıktan sonra onu 

destekleyici araç gereç seçimi yapılmalıdır. 

§ Bu araçlar; resim koleksiyonları, öyküler,parçalı bilmeceler, renkli kumaşlar ve boyalı 

kaşıklar, tartım çalgıları vb. 

§ Çocuklar açık havada oynamaktan zevk alırlar. 

 

OYUN ETKİNLİKLERİ HAZIRLAMA 

 

§ Oyun etkinlikleri planlanıp oyunların özelliklerine uygun araç gereçler hazırlandıktan sonra 

çocukların gelişim düzeyleri, özür grupları, kavramları destekleyici eğitimlerine katkısı oyun 

etkinlikleri hazırlanmalıdır. 

§ Çocukların başarılı olduklarını hissettirmek önemlidir. 
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ü Bireysel farklılıklar, çevre yapısı, ortam, aile yapısı, çocuğun yetersizlikten etkileniş düzeyi 

ve çocukla çalışan diğer uzmanlarla görüşerek elde edilen bütünlerle amaca uygun işlevsel, 

eğitimsel bütünler hazırlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİRYLERE YÖNELİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ MODÜLÜ  

1 BÖLÜM 

Doğrudan Öğretim Yaklaşımı 

Öğretim programının organizasyonu ve sunumu için bir model anlamı taşımaktır. 

(Engelmenn,1993) 

Akademik beceri ve işlemlerin öğrenilmesinde öğrencileri aktif şekilde kapsayan yöntemlerin 

bir takımı anlamına gelmektedir. ( Christenson, Ysseldyke ve thurlow,1989) 

Doğrudan öğretimde; 

 Öğrencinin performans düzeyinin saptanması 

 Sistematik olarak yönetilmesi 

 Uygulamanın yapılandırılması 

 Ödüllendirici ve düzeltici geri bildirimlerin sunulması: öğretmen tarafından 

düzenlenir. ( Christenson, Ysseldyke ve thurlow,1989) 

 Bu özelliklerinden dolayı öğretmen merkezli bir yaklaşım olarak görülmektedir. 
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 Ancak öğretimin amaçları uygun materyallerin seçimi ve öğretimin ilerleyişi 

öğretmenin kontrolünde olmakla birlikte öğretim sürecindeki öğretmen öğrenci 

etkileşimi elde edilen verilere göre yeniden düzenlenebilmekte ve öğrencinin 

aktif katılımı belirgin olarak dikkate alınmaktadır 

 Doğrudan öğretimde dersin başlamasını işlenişin yapısını ve bitirilişini içeren 3 

aşamalı ve öğretmen merkezli öğretim için bir yapı önerilmektedir.  

 Ayrıntılı olarak açıklamakta yarar olduğu düşünülmektedir. 

 

DERSE BAŞLAMA 

 Dersin başlaması aşamasında 

 Öğretmen genellikle” beni izle, derse başlıyoruz, buraya bakın “gibi yönergeler 

vererek öğrencilerin dikkatini çeker. 

 Sonrada öğrencilere bir önceki derste işlenilen konuları vurgular.ve o anda 

işlenecek olan konunun amaçlarını açıklar. 

 Örneğin; Dün karenin alanını nasıl hesaplanacağını öğrenmiştik. Bugünde 

öğrendiğimiz kare alanı hesaplamalarını, evde halı sermek ve duvarları 

boyamak için nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. der. 

 Dersin başlaması aşaması mümkün olduğunda kısa tutulmalıdır. Çünkü dersin 

başlaması aşamasının uzun tutulması öğrencinin dikkatini dağıtır. 

 

 

DERSİ İŞLEME 

 Derse başlamadan önce öğrencinin dikkatini bir mimik hareketiyle çekmek 

belki gerekli olabilir. 

 Fakat ders başladıktan hemen sonra öğretmen birinci örnekle öğretim 

etkinliğine başlamalıdır 

 Öğretimin ilk aşamasında öğretmen model olur. Örneğin; öğrenciler bir 

toplama işlemi yapma stratejisi öğrenirken öğretmen toplama işlemi yapma 

stratejisini anlatarak model olur. 

 Model olma aşamasına yer verme özellikle öğrencilerin yeni bir beceri kavram 

yada işlemi öğrenmesinde çok önemlidir. 

 Model olma aşamasından sonra öğretmen öğrencilerle birlikte etkinliği yürütür.  

 Bu aşamada öğretmen öğrencilere “haydi bu toplama işlemini birlikte yapalım” 

diyerek etkinliği başlatır.ve öğrencilerle birlikte sürdürür. 

 Öğrenciler öğretmenin sorularına sözel olarak ya a mimikler ile cevap 

verebilirler. 

 Öğretmenin soruların cevaplandırılmasında aceleci davranması genellikle 

öğrencilerin soruları bağımsız olarak cevaplamalarından önce gerekli olabilir. 
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 Eğer öğretmenler sistematik davranırlarsa acele cevaplamalardan bağımsız 

cevaplamalara geçişte birkaç hata olabilir. Ya da hiç hata olmayabilir. (Archer 

ve ısaacson,1989) 

 Öğrenciler öğretmenin sorularını bağımsız olarak cevapladığında öğretmen 

onlara uygulama örnekleri yaptırabilir. 

 Eğer öğrenciler istenilen işlemlerle ilk defa karşılaşıyorlarsa öğretmen onlara 

birkaç uygulama örneğinde rehberlik etmelidir. 

 Öğrencilerin yardıma gereksimi olmadığında öğretmen dersi 

bitirir.(jones,Wilson ve bhojwani 1997) 

 Öğretmen tipik bir şekilde bir dersi üç kısa aşamaya yer vererek bitirir. 

            DERSİ BİTİRME 

 İlk olarak öğren 

 Öğrencilerin neler öğrendiğini, nerede zorluk çektiğini ve performans düzeyinin 

nerede daha iyi oluğunu gözden geçirir. 

 İkinci olarak öğrencilere bir sonraki dersin amaçlarını ve o derste yapılacaklar 

ile ilgili kısa olarak açıklamada bulunur. 

 Üçüncü olarak da öğrenciye bağımsız çalışma ya da ev ödevleri verir. 

(jones,Wilson ve bhojwani 1997) 

 Öğretmen her üç aşamada öğrencilerin yüksek düzeyde başarı elde etmeleri 

ve izlenmekte olan program çerçevesinde ilerleme sağlamaları için çaba 

harcar. 

 Doğrudan öğretime göre dersin sunum aşamalarını içeren bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

 

 

Derse başlama  Öğrencinin dikkatinin çekilmesi 

 Bir önceki öğretimle ilgili konulara 
kısaca değinilmesi 

 Dersin amaçlarının açıklanması 
Dersi işleme  Beceride model olun 

 Öğrencinin işlemi öğretmenle 

yapmasının sağlanması 

 Öğrencinin bağımsız yaptığı 

becerilerdeki edinimlerin kontrol 
edinilmesi 

Dersi bitirme  Dersin sonuçlarının gözden 
geçirilmesi 

 Bir sonraki dersin amaçlarının 
ortaya konulması 

 Bağımsız çalışma verilmesi 
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DEĞERLENDİRME 

Öğretmen öğrencilerin dersin amaçlarına uygun olan davranışları yerine getirip 

getirmediklerini materyalleri değiştirerek hazırlamış olduğu kontrol listesiyle değerlendirme 

yapar. 

2. BÖLÜM 

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM 

 Yanlışşız öğretim tekniği geleneksel yöntemlere göre daha az hatanın 

gerçekleştiği varsayılan yöntemdir. 

 Yanlışsız öğretim; 

 Hata düzeyinin düşük olması , 

 Bireyin daha fazla pekiştireç olması 

 Öğrenen ile öğreten arasında olumlu etkileşim kurulması nedeniyle öğretim 

sırasında uygun olmayan davranışlar daha az ortaya çıkar. 

Yanlışsız öğretim yöntemlerini uygulayacak öğretmenin özellikleri 

 Uygulamacı öğreteceği kavram yada beceriye ilişkin öğrencinin hali hazır daki 

işlevde bulunma düzeyini belirlemelidir. 

 Uygulama öncesinde öğrenciye en uygun hedef davranışları belirlemelidir.  

 Uygulamacı bir kerede küçük bir bölümün öğretilmesini amaçlamalıdır. 

 Uygulamacı öğrenmeyi kolaylaştırıcı ipucu verme model olma gibi öğretim 

stratejilerini uygulayabilmelidir. 

Yanlışsız öğretim yöntemleri 2 grupta toplanır; 

 Tepki ipuçlarının sunulduğu 

 Uyaran ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri 

 

 

Tepki ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri 

 Sabit bekleme süreli öğretim 

 Eş zamanlı ipucu ile öğretim 

 Artan bekleme süreli öğretim 

 Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim 
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 Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim 

 Aşamalı yardımla öğretim 

 İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim  

 İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim 

 

Uyaran ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri 

 İpucunu silikleştirmek 

 İpucuna şekil vermek 

 Hedef uyarana ipucu ekleme 

Tepki ipuçları yöntemlerinin uyaran ipuçları yöntemlerine kıyasla tercih edilmesi 

önerilmektedir. Tercih edilme sebebi araştırma bulgularının pek çoğunda tepki ipucuyla 

öğretim yöntemlerinin daha etkili görülmesidir. 

Yanlışsız öğretimin temel kavramları 

 Hedef uyaran  

 İpucu 

 Deneme 

 Yanıt aralığı 

 Denemeler arası süre 

 Silikleştirme 

 

Hedef uyaran 

Uygulamacının öğrenciye yönelttiği yönerge yada sorudur. Öğrenciye davranışı yerine 

getireceği anımsatılırken nasıl yerine getirileceğine ilişkin ipucu verilmez. Örnek; bana Sarı 

topu göster, çiçek hangisi 

Ipucu 

 Öğrencinin tepkide bulunmasından önce uygulamacı tarafından bireyin doğru 

tepkide bulunma olasılığı üzere sunulan yardımdır 

 Yanlışsız öğretim yöntemlerinin tümünde kullanılır. 

İki tür ipucu vardır; 

 Kontrol edici ipucu 

 Kontrol edici olmayan ipucu 
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Deneme 

 Deneme davranış öncesi uyaranları bireyin davranışını davranış sonrası 

kapsar. 

Örn; Hangisi uçak bana göster (hedef uyaran) dendiğinde “bak bu uçak” (ipucu) ve 

bireyin vereceği yanıt hepsi deneme sürecini oluşturur. 

Yanıt Aralığı 

 Hedef uyaran ve ipucu sorulduktan sonra bireyin yanıt vermesini beklemek 

üzere geçen süredir. 

Denemeler arası süre 

 Bireye hedef uyaran ve ipucu sunularak bireyin yanıt vermesi beklendikten 

sonra yeni bir hedef uyaran sunmak üzere geçen süre 

Silikleştirme 

 Yanlışsız öğretim yöntemlerinde silikleştirme 3 durumda yapılır 

 İpucunda silikleştirme 

 Pekiştireç ile silikleştirme 

 Uyaranda silikleştirme 

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM 

 Bireyin yanlış yapma olasılığı en aza indiren yöntemlerdendir. 

 İki aşamadan oluşur 

 Sıfır saniye bekleme süreli denemeler 

 Sabit bekleme süreli denemeler  

Sıfır saniye bekleme süreli denemeler 

 Beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu eşzamanlı sunulur. 

 Örn;renk kavramının öğretiminde uygulamacı” bu ne renk” (hedef uyaran ve 

beceri yönergesi)diye sorar. Hemen ardından ise” kırmızı” (kontrol edici 

ipucu)yanıtını sunar. 

 Sıfır saniye bekleme süreli denemeler birey ipucu alarak %100 doğru tepkide 

bulunana dek sürdürülür. Ardından sabit bekleme süreli denemelere geçilir.  

 

 

Sabit Bekleme Süreli Denemeler 

 İpucunun sunulması sabit bir süre beklenerek gerçekleştirilir 
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 Yönerge (hedef uyaran) ve kontrol edici ipucu arasında geçen süre 4-5 sn gibi 

sabit bir süreye çıkarılır. 

 İpucunun türünde bir değişiklik olmaz. Öğretimin tamamında aynı ipucu ile 

öğretim yürütülür. 

 Bireyin hem ipucundan önce hem ipucundan sonra verdiği doğru tepkiler için 

pekiştireç alması gerekir.  

Uygulamacının şu noktalara dikkat etmesi gerekir 

 Davranış belirlenmelidir. Uygulamacı her zaman aynı beceri yönergesini 

kullanmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce beceri yönergesinin ne 

olacağına karar verilmelidir. örn;” kırmızıyı göster” 

 İpucunun geciktirme aralığı belirlenmelidir. 

 İpucuna karar verilmelidir. 

 Birey tepkilerine ve bu tepkilere ne şekilde tepkide bulunacağına karar 

verilmelidir. 

 Ölçüte karar verilmelidir 

 

Yanlışsız öğretim 

 Yanlışsız öğretim tekniği geleneksel yöntemlere göre daha az hatanın 

gerçekleştiği varsayılan yöntemdir. 

 Yanlışsız öğretim ; 

 Bireyin daha fazla pekiştireç alması 

 Öğrenen ile öğreten arasına olumlu etkileşim kurulması nedeniyle öğretim 

sırasında uygun olmayan davranışlar daha az ortaya çıkar. 

 

Yanlışsız öğretim yöntemlerini uygulayacak öğretmenin özellikleri 

 Uygulamacı öğreteceği kavram yada beceriye ilişkin öğrencinin hali hazırdaki 

işlevde bulunma düzeyini belirlemelidir. 

 Uygulama öncesinde öğrenciye en uygun hedef davranışları belirlemelidir. 

 Uygulamacı bir kerede küçük bir bölümün öğretilmesini amaçlamalıdır. 

 Uygulamacı öğrenmeyi kolaylaştırıcı ipucu verme model olma gibi öğretim 

stratejilerini uygulayabilmelidir. 

3. BÖLÜM 
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DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ 

DAYANAĞI: 

.Davranışsal ve bilişsel öğrenme kuramlarını temel alan, birbirininkarşıtıymış gibi algılanan 

bu iki öğretim kuramını birleştiren bir öğretim yöntemidir.(tarver 1992)  

.Doğrudan öğretim yöntemi ,sınıflama ve aynılık-farklılık gibi düşünme süreçlerinin analizini 

içermesi sebebiyle bilişseldir. 

.Doğrudan öğretim yönteminin geliştirilmesinde en etkin rol oynayan kişi  S.Engelmann’dır. 

.İlk kez 1960 ların ikinci yarısında özel gereksinimli olan öğrenciler için kullanılmıştır. 

.Doğrudan öğretim yöntemi: öğretim planları ,öğretimin yapılacağı sınıf düzenlemesi 

,öğretimde kullanılacak araç gereçler ve öğrencilere verilecek geribildirimin nasıl ve ne 

zaman sunulacağının planlanmasıyla öğretimin  öğrenmeyi büyük ölçüde etkileyip 

hızlandıracağıkuramına dayanır. 

.Bu yöntem öğretmen merkezli öğretim ilkelerine dayanır.  

.Temel düşünce; tüm çocukların öğrenebileceği, öğretimin planlı eksiksiz ve hatasız öğrenme 

deneyimleri saylayacak bicimde tasarlanması gerektiğidir. 

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ 

Öğretimi yapılacak içeriğin ,ardışık şekilde sıralanması, öğrencilerin tam katılımı, öğretmenin 

düzeltici dönütler vermesi, ipuçlarının düzenlenmesi uygulanması ve geri çekilmesi anlamına 

gelir. 

.Dil okuma ,yazma matematik ,fen bilgisi ve hayat bilgisi konu ve kavramlarının ögretiminde 

kullanılmaktadır. 

.Doğrudan öğretimin amacı; öğretimi yapılan içerikte ipuçlarının aşamalı olarak geri 

çekilmesiyle öğrenciyi bağımsız hale getirmektir. 

.Doğrudan öğretimde öğretim yapılmaya başlandığında başlangıçta bütün sorumluluk 

öğretmende iken öğretim ilerledikçe öğrenciye geçmektedir.  

.Sorumluluğun öğretmene ait olduğu zamanlarda ,öğretmen öğretim içeriği ile ilgili stratejinin 

nasıl kullanılacağını gösterir. 

.Bunu yaparken ,öğrencinin daha önce bildiği konuyla ilgili alt becerileri öğrenciye sorar ve 

doğruları pekiştirir. 

.Sorumluluğun öğrenciye ait olduğu zamanlarda ,öğrenci öğretmenin göstermiş olduğu 

stratejiyi tek başına uygular. 
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.Sorumluluk öğretmenden öğrenciye aşamalı ve yavaş geçmelidir 

 

 

 

DOĞRUDAN ÖĞRETİMİN BASAMAKLARI 

 

*MODEL OLMA: Öğrenciye kazandırılacak  becerilerle ilgili açıklamalar yapılır ve becerinin 

nasıl yapılacağı öğretmen tarafından öğrenciye gösterilir. 

 

ÖRNEK: Öğretmensalata yaparken havucu rendeler ve ne yaptığını söyler....Bak şimdi 

havucu rendeliyorum.. 

Matematik Türkçe gibi derslerde model olma yüksek sesle  düşünme soruları yanıtlama 

kuralları açıklama biçiminde gerçekleşir. 

ÖRNEK:4+3=? 4.3 daha kaç eder?+ işareti olduğuna göre değer artar. 

*REHBERLİ UYGULAMALAR: 

.Öğrenciye yeteri kadar model olunduktan sonra ,öğrenme sorumluluğu aşamalı olarak 

öğrenciye bırakılır. 

.Öğretmen rehberliğinde ,ipuçlarının aşamalı olarak geri çekilir ve alıştırmalar yapılır ve buna 

rehberli uygulamalar denir. 

.Öğrencinin yaptığı alıştırmaları kontrol etmek ve bağımsızlığa ulaşmasını sağlamak üzere 

gerçekleştirilir. 

.Öğrenci model olma aşamasında öğrendiği beceriyi bu aşamada uygular ve öğrencinin 

gelişiminin gözle görülmesini sağlar. 

.Bu aşamada sorulan sorular, öğrencinin neyi ne kadar anlayıp ne yi anlamadığı  ve 

aşamanın ne kadar devam edeceği hakkında fikir verir. 

.Bu aşamada öğrenci ölçütü karşılamıyorsa önceki aşamaya dönülür. 

.Bu uygulamalar sırasında öğrenciye fazlaca dönüt verilmelidir. 

.Öğrencinin eksik ya da yanlış tepkileri öğretmen tarafından tamamlanmalı ya da 

düzeltilmelidir. 

ÖRNEK ;                          

 ÖĞRETMEN                                                         ÖĞRENCİ 

Havucu yıka.                                                          Havucu yıkar. 
Havucu soy.                                                           Havucu soyar. 



350 
 

       

Havucu rendele.                                                     Havucu rendeler. 
 
*BAĞIMSIZ UYGULAMALAR 

 .Rehberli uygulamalar sona erdiğinde öğrencinin beklenen beceriyi gerçekleştirmesi 

istenir. 

 .Bu aşamada sorumluluk yavaş yavaş öğrenciye geçer. 

 .Bağımsız uygulamada sunulan alıştırmalar diğer aşamalardaki alıştırmalardan farklı 

ancak aynı zorluk düzeyinde olmalıdır. 

DOĞRUDAN ÖĞRETİM KULLANILIRKEN..... 

 .İyi hazırlanmış ders planı kullanılmalı 

 .Hata analizi ve düzeltmesi yapılmalı 

 .Küçük grup öğretimi düzenlemesi tercih edilmeli 

 .Performans düzeyine göre gruplamalar yapılmalı 

 .Konunun anlaşılırlığını arttıracak araç gereç kullanılmalı 

 .Gerektiğinde ek öğretim ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilmeli 

 .Sık sık değerlendirmeye yer verilmeli 

 .Gerektiğinde çalışmalar hızlandırılmalı -azaltılmalıdır. 

 

 

YAPILANDIRILMIŞ DİL İLE DOĞRUDAN ÖĞRETİM 

 .Yapılandırılmış dille öğretimde yalnızca öğretilecek konuya odaklanılır ve üzerinde 

durulur. 

 .Öğrencinin kullanılacak araç gereçlerleoynamasına yada ortamla ilgilenmesine izin 

verilmez. 

 .Öğretim monoton bir şekilde benzer sözcükler ve ifadeler kullanılarak devam eder.  

 .Öğretmenler genellikle yapılandırılmış dille öğretim yapmayı tercih eder çünkü bu 

dille öğretimde yalnızca öğretilen konuya odaklanıldığı için konunun daha kolay 

öğretileceğini düşünürler. 

 .Yapılandırılmış dille öğretimde  sürekli aynı  yönergelerin verilmesi ve aynı soruların 

sorulması nedeniyle olumsuzluklar yaşanabilmektedir. 

DOĞAL DİL İLE DOĞRUDAN ÖĞRETİM 

 .Doğal dil ile öğretimde öğrenciyle , ortam ve kullanılacak araç gereçler hakkında 

konuşulur. 

 .Gerektiğinde öğrencinin ortamı incelemesine ,araç gereçleri eline almasına ya da bir 

süre araç gereçlerle oynamasına izin verilir. 

 .Öğretim öğrencinin ilgisini çekecek yada keyif almasını sağlayacak bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. 

 .Doğal dille öğretimde öğrenciye sorulan sorular ve yönergelerde ortamla ya da araç 

gereçlerle ilgili konuşmaya yer verilir. 

 .Kalıplaşmış sözcükler ya da ifadeler arındırılmaya çalışılır ve yapılandırılmış dilde 

ortaya çıkabilecek sorunlar azaltılmaya çalışılır. 

 



351 
 

       

DOĞAL DİL İLE ÖĞRETİMDE ; 

 .Öğrencinin alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişebilir. 

 .Öğrenci ve öğretmen arasında daha sıcak ve yakın bir ilişki kurulması kolaylaşabilir. 

 .Öğrenilen bilginin  doğal ortamlarda  daha kolay genellemesi sağlanabilir. 

 

4. BÖLÜM 

 

 

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ İLE BÜYÜK-KÜÇÜK KAVRAMLARININ ÖĞRETİM 

PLANI 

 (Her oturumda başlama ve bitirme tarihleri, oturum süresi belirtilir ve oturum sonunda 

değerlendirme yapılır. Ayrıca kullanılacak pekiştireçler yazılır.) 

1.Oturum 

 o Kavram: Büyük küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: İki farklı büyüklükte aynı türde, aynı tip, her bir büyüklükte birer tane nesne 

arasından büyük olanı gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük top, küçük top. 

 o 2. Set: Büyük küp, küçük küp. 

 o 3. Set: Büyük kavanoz, küçük kavanoz. 

 o 4. Set: Büyük bardak, küçük bardak. 

 o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur.Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği 

ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar.Birinci set masanın üzerine konur, 

çocuğun dikkati materyallere çekilir. 

 Çocuğun materyallere dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir. Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. Çocuğa büyük top gösterilerek, "Bu büyük” 

denir, ardından küçük top gösterilerek, "Bu büyük değil” denir.Daha sonra çocuğa, 

"büyük olan göster”," diye yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir.Çocuk doğru tepki 

verirse, sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. 

 v "Büyük olmayanı göster" ," diye ikinci yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayanı gösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir 

ipucu  kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır.İkinci sunumda da 

yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar öğretime devam edilir. 

Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine geçilir. 

 Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük olmayanları 3/4 

oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğun görebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır, küçük nesneler de masada başka bir yere konur.Daha sonra aynı 

işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 
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2.Oturum 

 o Kavram: Büyük- küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: İki farklı büyüklükte aynı türde, aynı tip, her bir büyüklükte birer tane nesne 

resmi arasından büyük olanı gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük top resmi, küçük top resmi. 

 o 2. Set: Büyük fil resmi, küçük fil resmi. 

 o 3. Set: Büyük ev resmi, küçük ev resmi. 

 o 4. Set: Büyük kalem resmi, küçük kalem resmi. 

 o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. 

 MateryalMateryal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun 

göremeyeceği bir yere bırakılar. 

 v Birinci setteki resimli kartlar masanın üzerine konur, çocuğun dikkati resimli kartlara 

çekilir.Çocuğun resimli kartlara dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin 

verilir.Sonra çocuktan elini masadan çekmesi istenir. 

 v Çocuğa büyük top resmi gösterilerek, "Bu büyük" denir, ardından küçük top resmi 

gösterilerek, "Bu büyük değil” denir. 

 v Daha sonra çocuğa, "büyük olanı göster”," diye yönerge verilir ve 2-3 saniye 

beklenir.Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. 

"Büyük olmayanı göster”," diye ikinci yönerge verilirve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayan gösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir 

ipucu kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır.İkinci sunumda da 

yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar öğretime devam edilir. 

Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine geçilir. 

 Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerindeölçütü(Büyük ve küçük olmayanların3/4 

oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesnel resimleri çocuğun görebileceği şekilde 

masanın bir kenarına bırakılır, küçük nesne resimleri de masada başka bir yere 

konur.Daha sonra aynı işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

 

 

3.Oturum 

 o Kavram: Büyük-küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: Iki farklı büyüklükte aynı türde, aynı tip, her bir büyüklükten birer tane nesne 

arasından büyük olan gösterildiğinde büyük olanı gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük salça kutusu, küçük salça kutusu. 

 o 2. Set: Büyük plastik karpuz, küçük plastik karpuz. 

 o 3. Set: Büyük tencere, küçük tencere. 

 o 4. Set: Büyük cüzdan, küçük cüzdan. 

 o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. 
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 Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere 

bırakılır.Birinci set masanın üzerine konur, çocuğun dikkati materyallere çekilir. 

 vv Çocuğun materyallere dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir.Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. Çocuğa büyük kutu gösterilerek, "Bu büyük” 

denir,ardından küçük kutu gösterilerek, "Bu büyük değil" denir. 

 v Daha sonra çocuğa, "büyük olanı göster" diye yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. 

 v Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. 

 ✓ "Büyük olmayanı göster" ," diye ikinci yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayanı gösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir 

ipucu kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır.İkinci sunumda da 

yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar öğretime devam edilir. 

Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine geçilir. 

 Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük olmayanları 3/4 

oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğun görebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır,küçük nesneler de masada başka bir yere konur. Daha sonra aynı 

işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

 

 

4.Oturum 

 - Kavram: Büyük- küçük 

 Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 - Amaç: İki farklı büyüklükte aynı türde, aynı tip, farklı renkte, her bir büyüklükten birer 

tane nesne arasından büyük olanı gösterebilme. 

 Materyal: 1. Set: Büyük kırmızı top, küçük yeşil top. 

 o 2. Set: Büyük mavi balon, küçük sarı balon. 

 o 3. Set: Büyük siyah küp, küçük mavi küp. 

 4. Set: Büyük sarı kaplı defter, küçük yeşil kaplı defter.o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. 

 Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere 

bırakılar. 

 v Birinci setteki resimli kartlar masanın üzerine konur, çocuğun dikkati resimli kartlara 

çekilir. 

 Çocuğun resimli kartlara dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir.Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. 

 Çocuğa büyük kırmızı top resmi gösterilerek, "Bu büyük” denir, ardından küçük yeşil 

top resmi gösterilerek, “Bu büyük değil” denir.Daha sonra çocuğa, "büyük olanı 

göster" ," diye yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk doğru tepki verirse, 

sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. 

 "Büyük olmayanı göster"," diye ikinci yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayanı gösterirse pekiştirilir. Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir 

ipucu kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır. 

 v İkinci sunumda da yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar 

öğretime devam edilir. Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine 
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geçilir.Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük 

olmayanları 3/4 oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğungörebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır,küçük nesneler de masada başka bir yere konur.  

  v Daha sonra aynı işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

 

5.Oturum 

 o Kavram: Büyük- küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: Iki farklı büyüklükte aynı türde, , farklı renkte, her bir büyüklükten birer tane 

nesne arasından büyük olanı gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük sarı kamyon resmi, küçük yeşil kamyon resmi. 

 o 2. Set: Büyük mavi dolap resmi, küçük kırmızı dolap resmi. 

 o 3. Set: Büyük yeşil vazo resmi, küçük turuncu vazo resmi. 

 o 4. Set: Büyük mavi kazak resmi, küçük yeşil kazak resmi.o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği 

ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Birinci setteki resimli kartlar masanın 

üzerine konur, çocuğun dikkati resimli kartlara çekilir. 

 Çocuğun resimli kartlara dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir.Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. 

 Çocuğa büyük sarı kamyon resmi gösterilerek, "Bu büyük” denir, ardından küçük yeşil 

kamyon resmi gösterilerek, "Bu büyük değil” denir.Daha sonra çocuğa, "büyük olanı 

göster”," diye yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir.Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği 

herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. 

 "Büyük olmayanı göster"," diye ikinci yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayanı gösterirse pekiştirilir. 

 v Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir ipucu kullanılmadan aynı materyallerle 

sunum yeniden yapılır. 

 İkinci sunumda da yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar 

öğretime devam edilir. Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine geçilir. 

 Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük olmayanları 3/4 

oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğun görebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır,küçük nesneler de masada başka bir yere konur. v Daha sonra aynı 

işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

6.Oturum 

 o Kavram: Büyük- küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: Iki farklı büyüklükte aynı türde, farklı renkte, her bir büyüklükten birer tane 

nesne veya nesne resmi yolları arasından büyük olan gösterildiğinde büyük olanı 

gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük kırmızı elma, küçük yeşil elma. 

 o 2. Set: Büyük kırmızı silgi, beyaz silgi. 

 o 3. Set: Büyük yeşil otomobil resmi, küçük gri otomobil resmi. 
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 o 4. Set: Büyük sarı kazak resmi, küçük pembe kazak resmi.o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur.Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği 

ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. 

 Birinci set masanın üzerine konur, çocuğun dikkati materyallere çekilir. 

 Çocuğun materyallere dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir.Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. 

 Çocuğa büyük kırmızı elma gösterilerek, "Bu büyük" denir, ardından küçük yeşil elma 

gösterilerek, “Bu büyük değil" denir.Daha sonra çocuğa, "büyük olanı göster” diye 

yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. 

 * Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. * "Büyük 

olmayanı göster"," diye ikinci yönerge verilirve 2-3 saniye beklenir. Çocuk büyük 

olmayanıgösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir ipucu 

kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır. 

 İkinci sunumda da yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar 

öğretime devam edilir. Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine geçilir. 

 Cocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük olmayanları 

3/4oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğungörebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır,küçük nesneler de masada başka bir yere konur. Daha sonra aynı 

işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

7.Oturum 

 o Kavram: Büyük- küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: Iki farklı büyüklükte farklı türde, her bir büyüklükten birer tane nesne 

arasından büyük olanı gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük top, küçük top. 

 o 2. Set: Büyük cüzdan, küçük defter. 

 o 3. Set: Büyük salça kutusu, küçük vazo. 

 o 4. Set: Büyük yap-boz parçası, küçük makara. 

 o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. 

 Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere 

bırakılar. 

 Birinci setteki resimli kartlar masanın üzerine konur, çocuğun dikkati resimli kartlara 

çekilir. 

 Çocuğun resimli kartlara dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir.Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. 

 Çocuğa büyük top gösterilerek, "Bu büyük” denir, ardından küçük top gösterilerek, 

"Bu büyük değil" denir. 

 Daha sonra çocuğa, "büyük olanı göster"." diye yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. 

 Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. "Büyük 

olmayanı göster"." diye ikinci yönerge verilir 

 ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk büyük olmayanıgösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış 

tepkide bulunursa herhangi bir ipucu kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden 

yapılır. 
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 İkinci sunumda da yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar 

öğretime devam edilir. Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine 

geçilir.Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük 

olmayanları 3/4 oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğungörebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır, küçük nesneler de masada başka bir yere konur. Daha sonra aynı 

işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

8.Oturum 

 o Kavram: Büyük- küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: İki farklı büyüklükte farklı türde, her bir büyüklükten birer tane nesne resmi 

arasından büyük olanı gösterebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük ev resmi, küçük otomobil resmi. 

 o 2. Set: Büyük kazak resmi, küçük elma resmi. 

 o 3. Set: Büyük top resmi, küçük yap-boz parçası. 

 o 4. Set: Büyük defter resmi, küçük küp parçası. 

 o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. 

 Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere 

bırakılar. 

 Birinci setteki resimli kartlar masanın üzerine konur, çocuğun dikkati resimli kartlara 

çekilir. 

 Çocuğun resimli kartlara dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir.Sonra 

çocuktan elini masadan çekmesi istenir. 

 Çocuğa büyük top gösterilerek, "Bu büyük" denir, ardından küçük top gösterilerek, 

"Bu büyük değil" denir. 

 Daha sonra çocuğa, "büyük olanı göster”," diye yönerge verilir ve 2-3 saniye 

beklenir.Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği herhangi bir pekiştireç ile ödüllendirilir. 

 "Büyük olmayanı göster”," diye ikinci yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayanı gösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir 

ipucu kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır. 

 İkinci sunumda da yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar 

öğretime devam edilir. Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setinegeçilir. 

Çocuğun doğru tepkileri bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük olmayanları ¾ 

oranında) karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesneler çocuğun görebileceği şekilde masanın bir 

kenarına bırakılır, küçük nesneler de masada başka bir yere konur. Daha sonra aynı 

işlem basamakları takip edilerekküçük kavramı öğretilir. 

9.Oturum 

 o Kavram: Büyük küçük 

 o Yöntem: Doğrudan Öğretim Yöntemi 

 o Amaç: İki farklı büyüklükte farklı türde, her bir büyüklükten birer tane nesne 

arasından büyük olan gösterildiğinde büyük olanı söyleyebilme. 

 o Materyal: 1. Set: Büyük çorap, küçük eldiven.  
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 o 2. Set: Büyük tabak, küçük kutu. 

 o 3. Set: Büyük ağaç resmi, küçük koyun resmi. 

 Set: Büyük masa resmi, küçük sandalye resmi. 

 o Uygulama: 

 Çocukla masada karşılıklı oturulur. 

 Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere 

bırakılar. 

 Birinci setteki resimli kartlar masanın üzerine konur, çocuğun dikkati resimli kartlara 

çekilir.Çocuğun resimli kartlara dokunmasına ve eline almasına 5-6 saniye izin verilir. 

 v Sonra çocuktan elini masadan çekmesi istenir.Çocuğa büyük top gösterilerek, "Bu 

büyük denir. ardından küçük top gösterilerek, "Bu büyük değil" denir. 

 * Daha sonra çocuğa, "büyük olanı göster" ," diye yönerge verilir ve 2-3 saniye 

beklenir. Çocuk doğru tepki verirse, sevdiği herhangi birpekiştireç ile ödüllendirilir. 

"Büyük olmayanı göster”," diye ikinci yönerge verilir ve 2-3 saniye beklenir. Çocuk 

büyük olmayanı gösterirse pekiştirilir.Çocuk yanlış tepkide bulunursa herhangi bir 

ipucu kullanılmadan aynı materyallerle sunum yeniden yapılır.İkinci sunumda da 

yanlış tepki verirse, aynı setle doğru tepki verinceye kadar öğretime devam edilir.  

 v Çocuk doğru tepki verdiğinde diğer materyal setine geçilir.Çocuğun doğru tepkileri 

bütün araç setlerinde ölçütü (Büyük ve küçük olmayanları 3/4 oranında) 

karşılayıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 Her çalışmadan sonra büyük olan nesnel resimleri çocuğun görebileceği şekilde 

masanın bir kenarına bırakılır, küçük nesne resimleri de masada başka bir yere 

konur.Daha sonra aynı işlem basamakları takip edilerek küçük kavramı öğretilir. 

 

 

 

5. BÖLÜM 

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylere Yönelik Öğretim Yöntemleri 
 
Konu Başlıkları: 

 Öğrenme ve Aşamaları 

 İpucu Çeşitleri 

 Özel Öğretimde Kullanılan Yöntemler 

 Kavram Öğretimi 

 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 

 Doğrudan Öğretim Yöntemleri 

 Davranış Yönetimi 

 Davranış Yönetimini Temel Kavramlar 

 Davranış Yönetimini Etkileyen Öğretmen Açıklamaları 
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1. Öğrenme ve Aşamaları 

Öğrenme, belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde 

bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneğidir. 

-Kalıcı izli davranış değişikliğidir. 

 

1. Öğrenmenin Aşamaları 

1. Edinim 

2. Akıcılık 

3. Kalıcılık 

4. Genelleme 

Edinim: Daha önce yapılamayan bir davranışı yapma 

Akıcılık: Davranışı hızlı, kolay ve iyi yapabilme 

Kalıcılık: Davranışı rutin olarak kullanma 

Genelleme: Davranışı gerektiği yerlerde ve zamanda yapma 

2. İpucu ve Çeşitleri 

 

İpucu, öğrenciye belli bir uyaranın varlığında doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla 

nasıl davranacağını ve ne yapacağına ilişkin hatırlatmada bulunmadır. 

 

İpuçları; 

 Sözel ipucu 

 İşaret ipucu 

 Model olma 

 Fiziksel yardım 

 

 Sözel İpucu: Öğrencinin yapmasını istediğimiz şeyi sözcüklerle 

ifade etmektir. 

 İşaret İpucu: Fiziksel temas olmadan öğrenicin dikkatini bir şeye 

çekmek için yapılan hareketlerdir. Bu hareketler; kol, el, baş gibi 

kaba hareketlerden parmak, göz gibi ince hareketlere göre 

gidiyor. 
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 Model Olma:Bir kişinin yaptığı hareketi gözleyerek ve taklit 

ederek yapma ve öğrenmedir. 

 Fiziksel Yardım: Bir kişiye el, kol, ayak vb.leriyle yapılan vücut 

hareketlerini içeren etkinlikleri yapmak için kullanılan yardım 

türüdür. 

 

En Az Kısıtlayıcı  

o Jestsel ipucu Silikleştirme 

o Sözel İpucu 

o İşaret İpucu 

o Model Olma 

o Fiziksel İpucu 

En Fazla Kısıtlayıcı 

 

3. Özel Eğitimde Kullanılan Yöntemler 

1.Doğrudan Öğretim Yöntemi 

2.Basamaklandırılmış Yöntem 

3.İleri Zincirleme Yöntemi 

4.Tersine Zincirleme Yöntemi 

5.Tüm Beceri Yöntemi 

6.Akran Destekli Öğrenme 

7. Uygulamalı Davranış Analizi 

8. Yanlışsız Öğretim Yöntemi 

 

4. Kavram Öğretimi 

Söylendiğinde ya da gösterildiğinde herkes için aynı şeyi ifade eden, aynı şeyi hatırlatan, 

bir nesnenin ya da durumun kendisi olmasını sağlayan özelliklerin tümüekavram denir. 

Eğitim açısından kavram ise, ortak tepkiye yol açan ilişkili uyaran takımıdır. 
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Kavram Öğrenme 

Nesneleri, olayları ya da insanları bir sınıfa koyabilme ve bu sınıfa bir bütün olarak tepkide 

bulunabilme durumudur. Somut kavramlar, soyut kavramların öğrenilmesinde ön koşuldur.  

 

Kavramlar Somut ve Soyut(tanımlanmış) Olarak İncelenebilir 

Soyut Kavramlar: Fiziksel Özellikleri duyu organlarıyla algılanabilen kavramlardır. 

 

Örnek; Ev, ağaç, kitap, üçgen, kırmızı, kedi, bardak,  vb. 

 

Somut(tanımlanmış)Kavramlar: Bazı kavramlar, kavramın nitelikleri ya da kavramlar 

arasındaki ilişkiler, objenin kendisi somut olarak gösterilip açıklanamaz. Bu tür kavramların 

tanımlanması gerekir. 

Örneğin; Az, çok, uzun, açık, sevmek, hava, uzay vb. 

 

 

 

KAVRAM ANALİZİNİN ÖNEMİ ve YAPILIŞI 

Kavram analizi, kavramın tüm ilişkili ve ilişkisiz niteliklerinin, taksonomik düzeyinin ve 

kuralının belirlenerek, tüm ilişkili niteliklerin ayırt edilmesini ve kurallarının anlaşılmasını 

sağlamak için yapılacak uygulamanın aşamalandırılmasıdır.  

 Öğretmenin bir kavramı nasıl öğreteceğine karar verebilmesi için öğreteceği bilginin yapısını 

çok iyi bilmesi ve bu yapının öğretimine hangi bilgi parçası ile başlayacağına karar 

verebilmesi gerekir.  

Aksi halde belirlediği basamaklar öğrencinin yapabileceğinden yüksek ya da düşük yapılmış 

olabilir ki bu durumda öğrenme gerçekleşmez. 
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KAVRAMIN YAPISINA GÖRE ÖZELLİKLERİN ANALİZİ 

KAVRAM ANALİZİ 

a) İlişkili (ayırıcı) Nitelikler 

b) İlişkisiz (ayırıcı olmayan) Nitelikler 

 

İlişkili Nitelikler: Kavramın benzer özelliklerin oluşturulmasında yardımcı olur. 

Örneğin;  ‘kare’ kavramının ilişki niteliği, karenin şeklidir. 

Kavramın İlişkisiz (ayırıcı olmayan) Nitelikleri ise;Kavramın yapısında vardır ve kavramı 

tanımlamaz. Analiz yapılırken kavramın ilişkili ve ilişkisiz niteliklerin ayırmak güçleştikçe, 

kavramın çocuk tarafından öğrenilmesinin de güçleşeceği düşünmelidir. İlişkisiz niteliklerin 

somut örneklerinin sunulması kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. Kavram analiz edilirken 

ilişkisiz niteliklerin iyi belirlenmesi ve somutlaştırılması önem taşımaktadır. 

Örneğin;Kare kavramının ilişkisiz niteliği, karenin kağıttan kesilmiş olması, büyük ya da 

küçük olması, kumaştan yapılmış olması vb. 

Örnekler: 

Kavram: Sarı 

İlişkili (ayırıcı) Nitelik: Rengi 

İlişkisiz (ayırıcı olmayan) Nitelik: Farklı şekil, malzeme, büyük vb. araçlar ( sarı kare, sarı 

lego, sarı kumaş, sarı mandal). 

Kavram:  3 

İlişkili (ayırıcı) Nitelik:  sayılan, görülen nesnenin üç tane olması  

İlişkisiz (ayırıcı olmayan) Nitelik: Farklı yerlerde, farklı şekillerde, farklı yerlerde, farklı 

büyüklüklerde olması durumudur. 

 

Kavramın Olumlu ve Olumsuz Olması 

Olumlu örnekler kavramı tanımlayan özellikleri belirler. 

 Olumsuz örnekler kavramı tanımlamayan özellikleri belirler.  

Örneğin; kare kavramı öğretiminde kırmızı kare, sarı kare olumlu örneklerdir. Kırmızı üçgen, 

sarı üçgen olumsuz örneklerdir.  
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Kavram öğretimi tek örnekle yapılamaz. Çünkü tek örnekle yapılan sunuda çocuk kavram 

hakkında birçok düşünce edinebilir ve asıl öğretilmek istenilen kavramı öğretmek 

imkânsızlaşır. 

Örneğin;Kavramın öğretiminde kağıda çizilmiş kare, kartondan yapılmış kare, kumaştan 

yapılmış kare kullanıldığında çocuk karenin birçok şeyi temsil ettiğini düşünebilir. Olumlu ve 

olumsuz örnekler kullanıldığında ve örnek sayısı arttırıldığında kavram ile ilgili düşünce 

sayısı azalır.  

Kavram Öğretiminde İzlenilmesi Gereken Basamaklar: 

1) Öğrenci performansının belirlenmesi 

2) Kavram analizi 

3) Öğretim amaçlarının belirlenmesi ve listelenmesi 

4) Materyallerin seçimi ve geliştirilmesi 

5) Olumlu ve olumsuz örneklerin seçimi ve listelenmesi 

6) Öğretmenin kavramı sunma stratejileri 

7) Test (değerlendirme) örneklerinin seçimi ve uygulanması 

8) Hataların analiz edilmesi ve düzenlenmesi 

 

 

5. Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 

  

Yanlışsız Öğretim; Uyaran ya da hedef davranışla ilgili araç gereçlerin programlanarak 

sunulması, çalışılan davranışa ilişkin bireyin doğru davranışta bulunmasıdır. 

Geleneksel yöntemlere göre daha az hatanın gerçekleştiği varsayılan bir yöntemdir. 

Yanlışsız öğretimde hata düzeyi düşüktür. Birey daha fazla pekiştireç alır ve öğreten ile 

öğrenen arasında olumlu etkileşim daha fazladır. 

Bireyin yapacağı hatayı minimum seviyeye indirir. 

NOT: Ancak hiçbir yanlışsız öğretim yönteminin öğretim sırasında hatayı tamamen ortadan 

kaldıramadığını bilmemiz gerekir.  

Yanlışsız Öğretim Yöntemindeki  Kavramlar 

a) Hedef Uyaran: Uygulamacının bireye yönettiği herhangi bir yönerge ya da soru 

olarak tanımlanır.  

Örneğin; kumandayı uzat, masayı topa, yerinden kalk hedef uyaran. 
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b) İpucu: Bireyin tepkide bulunmasından önce uygulamacı tarafından bireyin 

doğru tepkide bulunma olasılığını arttırmak üzere sunulan uygulamacı 

yardımıdır. 

İpucu Çeşitleri: 

1) Kontrol edici ipucu: Bireyin doğru tepki vermesini kesinleştiren ipucudur 
2) Kontrol edici olmayan ipucu: Bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını 

arttıran ancak kesinleştirmeyen ipucudur. 

c) Deneme: Davranış öncesi uyaranları(ipucu ve olaylar) bireyin davranışını ve 

davranış sonrası uyaranları kapsar. 

d) Yanıt Aralığı: Hedef uyaran ve ipucu sunulduktan sonra bireyin beklemek 

üzere geçen süredir. 

e) Silikleştirme: Bulunan ipucunun zamanla silinmesi ya da ortadan 

kaldırılmasıdır.  

 

3 gruba ayrılır; 

1) İpucundan önce silikleştirme 

2) Pekiştireçlerde silikleştirme  

3) Uyaranda silikleştirme 

 

Yanlışsız Öğretim Yöntemi 2 Gruba Ayrılır: 

1) Tepki ipuçları  

2) Uyaran ipuçları 

 

Birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunularak bireyin doğru tepkide bulunmasının 

sağlandığı yöntemlerdir.  

 

Uyaran İpuçlarının Kullanıldığı Yerler 

Hedef davranışı başlatması beklenen hedef uyaranda ve ipucu sağlanan uyaranda, hedef 

uyaranın algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla sistematik uyarmalar yapılmalıdır . 

Uyaran İpuçları: 

 Sabit bekleme süreli öğretim 

 Eş zamanlı ipucu ile öğretim 

 Artan bekleme süreli öğretim 
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 Davranış öncesi ipucu ve sınama ile yönetim 

 Davranış öncesi ipucu ve silikleştirme ile öğretim 

 Aşamalı yardımla öğretim 

 İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim 

 İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim  

 

Tepki ipuçları: 

 İpucu silikleştirmek 

 İpucuna şekil vermek 

 Hedef uyarana ipucu eklemek 

 

 

Sabit Bekleme Süreli Öğretim 

Öğrenme güçlükleri, zihin yetersizlikleri, görme ve işitme yetersizliği, çok engellilik ve otizm 

gibi değişik yetersizlik gruplarında etkili bit yöntemdir. Hem tek basamaklı hem de zincirleme 

becerileri öğretmede kullanılır. 

Sabit Bekleme Süreli Öğretim 2 Aşamadan Oluşur: 

1) Sıfır saniye bekleme süreli denemeler. 

2) Sabit bekleme süreli denemeler. 

 

 

6. BÖLÜM 

 

ÖZEL  EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  

1.SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM 

 Öğrenme güçlükleri,zihin yetersizlikleri,görme ve işitme yetersizlikleri, çok engellilik ve 

otizm engeli gibi değişik engel gruplarında etkili bir yöntemdir. Hem tek basamaklı hem de 

zincirleme becerileri öğretmede kullanılır.İki aşamadan oluşur. 
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I. Sıfır Saniye Bekleme Süreli Denemeler: Yapılacak ilk birkaç oturumda, 

hedef uyaran ve kontrol edici ipucu eş zamanlı olarak sunulur ve bu 

oturumlara sıfır saniye beklemeli süreli denemeler denir. 

II. Sabit Bekleme Süreli Denemeler: Belirli sayıda sıfır saniye bekleme süreli 

deneme oturumu gerçekleştikten sonra uygulamacı beceri yönergesi ve 

kontrol edici ipucu arasında geçen süreyi belirler ve tüm uygulamalarda bu 

süre sabit kalır. Öğretimin tamamında aynı ipucu sürdürülür. 

Yanlışsız öğretim yönteminde birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunulduğu için öğretim 

sırasında hata oranı düşüktür. %10 u geçmemektedir. Sabit bekleme süreli öğretimde de 

hota oranı oldukça düşüktür. Tek basamaklı davranışlarda %3,5 zincirleme davranışlarda ise 

%5-10 arasında hata olur. 

Eğer hata oranı yüksek çıkarsa uygulamacı şunları yapmalıdır: 

 Hata, ipucundan sonra oluyorsa, kullandığı ipucunu değiştirmesi gerekir. 

 Uygulamacı pekiştireçleri tekrar gözden geçirmelidir. 

 Hata, ipucu sunmadan önce gerçekleşirse, uygulamacı uygulamadan önce 

bekleme eğitimi sunmalıdır. Yani uygulamadan hemen önce bekleme 

çalışmanız gerekir. 

Neden sabit süreli eğitim kullanıyoruz? 

 Uzun süren bir hazırlık gerektirmez. 

 Kısa sürede kolayca uygulanır. 

 Hata düzeyi oldukça düşüktür. 

 Uygulamacı-birey etkileşimi daha olumludur. 

 Birey daha fazla pekiştireç alır. Bundan dolayı daha istekli ve dikkatli 

davranır. 
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Birey Tepkileri: 

 İpucundan önce doğru,  

 İpucundan sonra doğru, 

  İpucundan önce yanlış, 

 İpucundan sonra yanlış, 

  Tepkide bulunmama 

Sabit Bekleme Süreli Eğitimin Öğretim Planı Basamakları 

 Bireye verilecek uyaranı belirleme 

 Kontrol edici ipucunu belirleme 

 Sıfır saniye bekleme süreli deneme oturum sayısını belirleme 

 İpucunu geciktirme süresini belirleme 

 Bireyin tepkilerine ne şekilde yanıt vereceğini belirleme 

 Veri kayıt yöntemini belirleme 

 Bireyin gösterdiği performansa göre değişiklikler yapma 

 

2. EŞ ZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİM 

Sabit bekleme süreli öğretim 0 sn.(sıfır saniye) denemeleri gibi gerçekleşmektedir. 

Yürütülen öğretim oturumlarının tümünde kontrol edici ipucu sunulur. Tek bir ipucu ya da 

birden fazla ipucu vardır. Öğretim sırasında ipucu değiştirilmez. 

 Eşzamanlı ipucuyla öğretimde uyaran kontrol  transferinin (kontrol edici uyarandan 

ayırt edici uyarana geçişin)gerçekleşip gerçekleşmediğini öğretim oturumlarından hemen 

önce düzenlenen ‘’yoklama oturumları’’nda anlaşılır. 
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Birey Tepkileri: 

 Doğru tepki 

 Yanlış tepki 

 Tepkide bulunmama 

3. ARTAN BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM 

 0 sn. bekleme süreli denemeler ve artan bekleme süreli denemeler olmak üzere iki 

aşamadan oluşur. Önce belirli sayıda 0 sn. bekleme süreli denemeler gerçekleştirilir. 

Ardından hedef uyaran ile kontrol edici ipucu arasında geçen bekleme süresi sistematik 

olarak yavaş yavaş arttırılır. 

 İpucu geciktirme aralığı, birey ölçütü karşılar düzeyde performans sergileyinceye 

kadar ya da ipucunu maksimum geciktirme aralığına ulaşıncaya kadar sürdürülür. 

 Artan bekleme süreli öğretimde tek tür ipucu kullanılır. Öğretim sırasında bireye 

bağımsız tepkide bulunma şansı verilerek ipucu zaman bağlamında silikleştirilir. İleri 

derecede zihin yetersizliği olan bireylerde daha çok etkilidir. 
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Birey Tepkileri 

 İpucundan önce doğru,  

 İpucundan sonra doğru, 

  İpucundan önce yanlış, 

 İpucundan sonra yanlış, 

  Tepkide bulunmama 

4.DAVRANIŞ ÖNCESİ İPUCU VE SINAMAYLA ÖĞRETİM 

 Otizm, zihinsel yetersizlik gruplarında yer alan bireyler için etkilidir. 

1. aşama: 0 sn. bekleme süreli (eş zamanlı ipucu) öğretimler yapılır. Bu 

oturumların sayısı öğretmen tarafından belirlenir. 

2. aşama: İpucunun tamamen ortadan kalktığı sadece yönergenin sunulduğu 

oturumlardır. 

İpucu öğretim sırasında silikleştirilmez, uyaran kontrolünün gerçekleşip 

gerçekleşmediği yoklama oturumlarında anlaşılır. Her iki aşamadaki doğru davranışlar 

pekiştirilir. Ancak ; birinci aşamada daha az yoğun pekiştirilirken (aferin), ikinci 

aşamada daha yoğun pekiştireçler (aferin + çak) verilebilir. 
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Birey Tepkileri: 

 Doğru tepki 

 Yanlış tepki 

 Tepkide bulunmama 

5.DAVRANIŞ ÖNCESİ İPUCU VE SİLİKLEŞTİRMEYLE ÖĞRETİM 

 Zihin yetersizliği, görme, çok engellilik, otizm gibi engel gruplarında tek basamaklı ve 

zincirleme davranışların etkili bir biçimde öğretildiği görülmektedir. 

1. aşama: İpucu ve yönerge birlikte sunulur. Bireyin doğru tepkileri sürekli 

pekiştirilir.  

 

Örnek: ‘’ kırmızı olanı al’’ yönergesiyle birlikte kırmızı olan nesneye dokunularak 
işaret ipucu verilir. Öğrencinin kırmızı olan nesneyi alması beklenir. ( doğru tepkiye 

pekiştireç sunulur.) 

 

2.aşama: Ardından uygulamacı bireyin doğru tepki ve sayısını dikkate alarak ipucunu 
silikleştirmeye başlar. Silikleştirme; deneme oturumlarında ya da ipucunun 

yoğunluğu, şiddeti vb. özelliklerinde yapılır. 
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Örnek: 

 ‘’ kırmızı olanı al’’ denerek uzaktan işaret edilir. 

 ‘’kımızı olanı al’’ denerek kafa hareketiyle işaret edilir. 

‘’kımızı olanı al’’ denerek gözle işaret edilir. 

‘’kımızı olanı al’’ denerek beklenir. Bu denemelerin her birinde ölçüt karşılanınca bir 
diğerine geçilir. 

 

 

Birey Tepkileri: 

 Doğru tepki 

 Yanlış tepki 

 Tepkide bulunmama 

 

6. AŞAMALI YARDIMLA ÖĞRETİM 

 Otizm, zihinsel yetersizlik ve gelişimsel gerilik gibi engel gruplarında etkilidir. Ancak 

çoğunlukla yetişkinlere zincirleme davranış öğretiminde kullanılır. Uygulamaya ipucu 

sunularak başlanır. ‘’ kırmızı olanı al’’ yönergesiyle birlikte kırmızı olan nesneye dokunularak 

işaret ipucu verilir. Zamanla ipucu ortadan kaldırılır. Bu yöntemi diğer yöntemlerden ayıran 

nokta uygulamacının çocuğun gösterdiği performansa bağlı olarak ip ucunu sunup 
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sunmamaya, ipucu türü ve miktarında değişiklik  yapıp yapmamaya ilişkin anlık kararlar 

almasıdır. Uygulamacı bu süreci çocuğun yönergeye bağımsız tepkide bulanmasını 

sağlayana kadar devam ettirir. 

Örnek: ‘’ kırmızı olanı al’’ denerek kırmızı olan nesneye dokunulur. 

‘’ kırmızı olanı al’’ denerek kırmızı olan nesne uzaktan işaret edilir. 

‘’ kırmızı olanı al’’ denerek kafa hareketiyle işaret edilir. Öğrenci yapamadığında tekrar 

dokunarak işaret edilmeye dönülür. Aşamalı yardımla öğretimde doğru tepkilerin tümü 

pekiştirilmelidir. 

 

Birey Tepkileri: 

 Doğru tepki 

 Yanlış tepki 

 Tepkide bulunmama 

7.İPUCUNUNUN GİDEREK ARTTIRILMASIYLA ÖĞRETİM 

 Genelde zincirleme davranışların öğretiminde kullanılmaktadır. Birey üzerinde daha 

az etkisi olan ipucundan daha fazla etkisi olan ipucuna doğru öğretimin sunulmasıdır. 

Gerektikçe ipucunun türü ve yoğunluğu değiştirilerek davranışın kazandırılması sağlanır. 

Örnek: 

‘’ kırmızı olanı al’’ yönergesi verilir ve beklenir. (yapamadığını varsayalım) 

‘’ kırmızı olanı al’’ yönergesi verilir ve gözlerle işaret edilir. (yapamadığını varsayalım) 
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‘’ kırmızı olanı al’’ yönergesi verilir ve kafa hareketiyle işaret edilir. ( yaptığını varsayalım) 

pekiştireç sunulur. 

 

 

 

Birey Tepkileri: 

 İpucundan önce doğru 

 İpucundan sonra doğru 

 İpucundan önce yanlış 
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 İpucundan sonra yanlış 

 Tepkide bulunmama 

8.İPUCUNUN GİDEREK AZALTILMASIYLA ÖĞRETİM 

 Bireyin doğru tepkide bulunmasını sağlayan en yüksek düzeyde ipucu verilerek 

öğretime başlanır. Zamanla ipucu ortadan kaldırılır. Birey bedeni üzerinden en fazla kontrol 

gerektiren ipucundan en az kontrol gerektiren ipucuna doğru bir ipucu hiyerarşisi izleyerek 

ipuçları azaltılır.  

 Örnek: “Kırmızı olanı al” yönergesiyle birlikte elinden tutularak fiziksel yardım verilir.  

“Kırmızı olanı al” yönergesiyle birlikte dirseğinden tutularak fiziksel yardım verilir. 

“Kırmızı olanı al” yönergesiyle birlikte dokunularak işaret ipucu verilir. 

“Kırmızı olanı al” yönergesiyle birlikte kafa hareketiyle işaret ipucu verilir. 

“Kırmızı olanı al” yönergesiyle birlikte göz hareketiyle işaret ipucu verilir. 

‘’Kırmızı olanı al” yönergesi verilir. 

 Her doğru tepki pekiştirilmelidir. Ancak uygulamacı daha sonra ayrımlı pekiştirme 

yapmak zorundadır. 

 

Birey Tepkileri: 

 İpucundan önce doğru 

  İpucundan sonra doğru 

  İpucundan önce yanlış 

  İpucundan sonra yanlış 

  Tepkide bulunmama 
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UYARAN İPUÇLARI 

 Hedef uyaranın anlaşılmasını kolaylaştıran ve bu yüzden doğru tepki verme olasılığını 

artıran ipuçlarıdır. 

 İpucunu silikleştirmek 

 İpucuna şekil vermek 

 Hedef uyarana ipucu eklemek 

7. BÖLÜM 

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

(7.BÖLÜM-90.VİDEO) 

SABİT BEKLEME SÜRELİ İPUCU İŞLEM SÜRECİNE GÖRE HAZIRLANAN HAZIR 

ÇORBA PİŞİRME BECERİSİ ÖĞRETİMİ 

Sabit bekleme süreci: Uyaran verildikten sonra kontrol edici ipucunun verildiği ve ikisinin 

arasındaki süre ile yapılan öğretim modelidir. 

ANA YÖNERGE: Çorba Pişir 

Bildirim Bildirimler Ölçüt Bağımsız 

1 Tencereye Su Doldurur. %100  

1. Musluğu açar.   

2. Tencereye 5 bardak su doldurur.   

3. Bardağı tezgaha koyar.   

4. Musluğu kapatır.   

2 Çorba paketini tencereye boşaltır. 

5. Çorba paketini açar. 

%100  

6. Paketi tencereye boşaltır.   

7. Boş paketi tezgaha koyar.   

3 Çorbayı kaynatır. 

8. Ocağı yakar. 

%100  

9. Tencereyi ocağın üzerine koyar.   

10. Kaşıkla çorbayı kaynayıncaya   
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kadar karıştırır. 

11. Kaşığı tezgaha bırakır.   

12. Ocağı kapatır.   

 

 

 

SABİT BEKLEME SÜRELİ İPUCU İŞLEM SÜRECİNE YÖNELİK HAZIR ÇORBA PİŞİRME 

BECERİSİ ÖĞRETİM AMAÇLARI 

Uzun dönemli amaç: Öğrenci, üç değerlendirmenin üçünde bağımsız olarak hazır çorba 

pişirir. 

Kısa dönemli amaç 1: Bir öğrenci bir kez model olunduğunda hazır çorba pişirir. 

Öğretim amaçları: 

1. Tencereye su doldurur 

 Öğrenci, bir kez model olunduğunda musluğu açar. 

 Öğrenci, bir kez model olunduğunda tencereye 5 bardak su doldurur. 

 Öğrenci, bir kez model olunduğunda bardağı tezgaha koyar. 

 Öğrenci, bir kez model bulunduğunda musluğu kapatır. 

 

2. Çorba paketini tencereye boşaltır 

 Öğrenci bir kez model olunduğunda çorba paketini açar. 

 Öğrenci bir kez model olunduğunda paketi tencereye boşaltır.  

 Öğrenci bir kez model olunduğunda boş paketi tezgaha koyar. 

 

3. Çorbayı kaynatır 

 Öğrenci bir kez model olunduğunda ocağı yakar. 

 Öğrenci bir kez model olunduğunda tencereyi ocağın üzerine koyar. 

 Öğrenci bir kez model olunduğunda kaşıkla çorbayı kaynayıncaya kadar karıştırır.  

 Öğrenci bir kez model olunduğunda kaşığı tezgaha bırakır. 

 

Kısa dönemli amaç 2: Öğrenci, bağımsız olarak hazır çorba pişirir. 



376 
 

       

1. Tencereye su doldurur 

 Öğrenci, bağımsız olarak musluğu açar. 

 Öğrenci, bağımsız olarak tencereye 5 bardak su doldurur. 

 Öğrenci, bağımsız olarak bardağı tezgaha koyar. 

 Öğrenci, bağımsız olarak musluğu kapatır. 

 

 

2. Çorba paketini tencereye boşaltır 

 Öğrenci, bağımsız olarak çorba paketini açar. 

 Öğrenci, bağımsız olarak paketi tencereye boşaltır.  

 Öğrenci, bağımsız olarak boş paketi tezgaha koyar. 

 

3. Çorbayı kaynatır 

 Öğrenci, bağımsız olarak ocağı yakar. 

 Öğrenci, bağımsız olarak tencereyi ocağın üzerine koyar. 

 Öğrenci, bağımsız olarak kaşıkla çorbayı kaynayıncaya kadar karıştırır. 

 Öğrenci, bağımsız olarak kaşığı tezgaha bırakır. 

 Öğrenci bağımsız olarak ocağı kapatır. 
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MODEL OLMA İPUÇLARI 

Ana Yönerge: Çorba Pişirme 

 

1 Tencereye su doldur 

1.Musluğu aç Öğretmen “bak ben musluğu açıyorum” derken oldukça yavaş 
ve belirgin şekilde musluğu açar. Sonra öğrenciye “şimdi sen 

de musluğu aç” der. 

2.Tencereye 5 bardak su 
doldur. 

Öğretmen “bak ben tencereye 5 bardak su dolduruyorum” 
derken oldukça yavaş ve belirgin şekilde yapar. Sonra 
öğrenciye “şimdi sen de tencereye 5 bardak su doldur” der 

3. Bardağı tezgaha koy Öğretmen “bak ben bardağı tezgaha koyuyorum” derken 

oldukça yavaş ve belirgin şekilde yapar. Sonra öğrenciye 
“şimdi sen de bardağı tezgaha koy” der 

4.Musluğu kapat Öğretmen “ ben musluğu kapatıyorum” derken oldukça yavaş 
ve belirgin şekilde yapar. Sonra öğrenciye “şimdi sen de 

musluğu kapat” der 

 

2  Çorba paketini tencereye boşalt. 

5.Çorba paketini aç. Öğretmen “bak ben çorba paketini açıyorum” derken oldukça 
yavaş ve belirgin şekilde açar. Sonra öğrenciye “şimdi sende 

çorba paketini aç” der. 

6.Paketi Tencereye boşalt Öğretmen “bak ben paketi tencereye boşaltıyorum” derken 

oldukça yavaş ve belirgin şekilde boşaltır. Sonra öğrenciye “şimdi 
sende paketi tencereye boşalt” der. 

7.Boş paketi tezgaha koy Öğretmen “bak ben boş paketi tezgaha koyuyorum” derken 

oldukça yavaş ve belirgin bir şekilde koyar. Sonra öğrenciye 
“şimdi sende boş paketi tezgaha koy” der. 

 

3 Çorbayı kaynat 

8.Ocağı yak Öğretmen “bak ben ocağı yakıyorum” derken oldukça yavaş ve belirgin 

şekilde ocağı yakar. Sonra öğrenciye “şimdi sen de ocağı yak” der 

9.Tencereyi ocağın 

üzerine koy 

Öğretmen “bak ben tencereyi ocağın bu gözünün üzerine koyuyorum” 

derken oldukça yavaş ve belirgin şekilde tencereyi ocağın üzerine 

koyar. Sonra öğrenciye “şimdi sen de tencereyi ocağın diğer gözünün 
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üzerine koy” der 

10.Kaşıkla çorbayı 

kaynayıncaya kadar 

karıştır. 

Öğretmen “bak ben kaşıkla çorbayı kaynayıncaya kadar karıştırıyorum” 

derken oldukça yavaş ve belirgin şekilde kaşıkla çorbayı karıştırır. 

Sonra öğrenciye “şimdi sen de kaşıkla çorbayı kaynayıncaya kadar 

karıştır” der 

11.Kaşığı tezgaha bırak Öğretmen “bak ben kaşığı tezgaha bırakıyorum” derken oldukça yavaş 

ve belirgin şekilde kaşığı tezgaha bırakır. Sonra öğrenciye “şimdi sen 

de kaşığı tezgaha bırak” der. 

12.Ocağı kapat Öğretmen “ bak ben ocağın bu gözünü kapatıyorum” derken oldukça 

yavaş ve belirgin şekilde ocağı kapatır. Sonra öğrenciye “şimdi sen de 

ocağın bu gözünü kapat” der. 

 

 

 

 

 

 

SIFIR SANİYE BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM PLANI 

Öğrenci İçin Belirlenen Uygun İpucu: Model Olma 

Kullanılacak Araçlar: 2adet 2gözlü olan elektrikli ocak 

2 adet tencere 

5-6paket hazır çorba 

2tahta kaşık 

2 su bardağı 

 Öğretime hazırlık: Öğrenci mutfakta tezgahın önünde öğretmen de, öğrencinin 

kullandığı eli tarafında yer alacak şekilde yanında durmaktadır. Tezgahın üzerinde, 
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öğrencinin kullandığı eli tarafında çorba paketi, kaşık ve su bardağı bulunmaktadır. Tencere 

ise önündedir. Aynı şekilde öğretmenin önünde de çorba paketi, kaşık, su bardağı ve tencere 

bulunmaktadır. İlerleme kayıt çizelgesi, öğretmeni rahatça işaretleyebileceği ve öğrencinin 

dikkatini çekmeyecek bir yerde bulunmaktadır. Ortamda, öğrencinin dikkatini çekebilecek 

başka nesne veya kişi bulundurulmaz. 

 Öğretmen, öğrenciye malzemeleri göstererek“ bugün seninle çorba 

pişireceğiz. Çalışmamız sırasında senden uyumanı istediğim bazı kurallar var. Bunlar 

“Ben bak dediğimde bakacaksın, göster dediğimde göstereceksin ve beni sessizce 

dinleyeceksin ben yaparken bana bakıp izleyeceksin. Bu kurallara uyarsan  

çalışmamız sonunda ...............” diyerek, öğrenci için etkili olduğu bilinen bir etkinlik 

pekiştirecin verilebileceğini belirtir kuralları söyler. 

 Daha sonra, öğrenciden önündeki malzemeleri tek tek göstermesi istenir. 

Araçların tanıtımı bittikten sonra, öğretmen öğrenciye “Hazırsan çalışmamıza 

başlayalım. Hazır mısın? “ der ve öğrenciden sözel ya da jest ve mimiklerle verilecek 

bir yanıt bekler. Öğrenci, hazır olduğunu söyler ya da bu anlamda başını sallarsa 

öğrenciye, “ Aferin çok güzel, o zaman çalışmamıza başlayalım” denilerek öğretim 

sürecine başlanır. 

 

 

 

Öğretim süreci 

 Öğretim sürecinde, öğretmen temel beceri basamaklarında önce temel beceri 

basamağı için sözel ipucu verip, daha sonra temel beceri basamağının altındaki ilk 

beceri basamağı için model olma ipucunu sunar. 

 Öğretmen, “ Çorba pişir” diye ana yönergeyi verir. 

Öğretmen, “ Tencereye su doldur” der ve hemen ardından 1. Temel becerinin ilk 

beceri basamağı için uygun ipucunu sunar.“ Beni izle, bak ben musluğu açıyorum“ 
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derken, oldukça yavaş ve belirgin bir şekilde musluğu açar. Ancak musluk tek olduğu 

için hemen kapanır. Sonra öğrenciye “Şimdi sen de musluğu aç” der. 

1. Öğrenci, doğru tepki verdiğinde,“ Aferin, çok güzel musluğu açtın“ der. 

 

2. Öğrenci, yanlış tepkiye yöneldiğinde, öğretmen hemen öğrenciyi her iki eli 

yanında olacak şekilde bekleme pozisyonuna getirir ve “ Dur, bekle ve beni izle der 

ve hemen ardından uygun ipucunu tekrar sunar. “Bak ben musluğu açıyorum“ 

derken oldukça yavaş ve belirgin bir şekilde musluğu açar ancak musluk tek olduğu 

için hemen kapatır sonra öğrenciye “Şimdi sen de musluğu aç“ der. Öğrenci, doğru 

tepki verdiğinde “aferin, çok güzel musluğu açtın“ der. 

 

3. Öğrenci hiçbir şey yapmadan beklerse, öğretmen öğrencinin tepki vermeyişini 

görmezden gelir ve tekrar uygun ipucunu sunar. “ Şimdi beni dikkatlice izle. Sonra 

sen yapacaksın, bak ben musluğu açıyorum” derken, oldukça yavaş ve belirgin bir 

şekilde musluğu açar. Ancak musluk tek olduğu için hemen kapatır. Sonra 

öğrenciye “şimdi sen de musluğu aç” der. Öğrenci, doğru tepki verdiğinde, “ aferin, 

Çok güzel musluğu açtın“ der. 

 

 Bu şekilde öğretmen becerinin tüm basamaklarını tamamlar. Öğrenci, beceri 

basamaklarının tamamını,  belirlenen ipucu bir kez verildiğinde gerçekleştirince, dört 

saniye bekleme süreli öğretim sürecine geçilebilir. 

 

DÖRT SANİYE BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM PLANI 

Öğrenci İçin Belirlenen Uygun İpucu: Model Olma 

Öğretim Süreci 
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 Öğretim sürecinde, 4 saniyenin içinde ipucundan önce doğru tepki vermediğinde eğer bu 

durum yeni bir temel beceri basamağına geçilirken oluştuysa öğretmen, önce temel beceri 

basamağı için sözel ipucu verip, daha sonra temel beceri basamağının altındaki ilk beceri 

basamağı için model olma ipucunu sunar. 

 Öğretmen, “Çorba pişir“ ana yönergeyi verir. 

 Öğretmen,“ tencereye su doldur“, der ve hemen ardından içinden 

“1001-1002-1003-1004” diye dört saniye sayarak, öğrencinin musluğun açmasını 

bekler. 

1. Öğrenci bu 4 saniye içinde musluğu açarsa “aferin, çok güzel musluğu 

açtım” der. 

 

2. Öğrenci bu 4 saniye içinde yanlış bir tepkiye yönelirse “ dur, beklemen 

gerekiyor“ der ve her iki eli yanında olacak şekilde bekleme pozisyonuna 

getirir, 4 saniyenin bitmesini bekler ve “beni izle bak ben musluğu 

açıyorum” derken oldukça yavaş ve belirgin bir şekilde açar hemen kapatır 

sonra “sende musluğu aç” der. 

3. Öğrenci 4 saniyenin içinde hiç tepki vermezse öğrenmen 4. Saniye bitince 

uygun ipucunu sunar.  “ Şimdi beni izle, sonra sen yapacaksın. Bak ben 

musluğu açıyorum“ derken oldukça yavaş ve belirgin bir şekilde musluğu 

açar ve hemen kapatır. Sonra öğrenciye “ Şimdi sen de musluğu aç” der.  

4. Öğrenci ipucu verildikten sonra yine yanlış tepkiye yönelir ya da hiç tepki 

vermezse, öğretmen bir kez daha uygun ipucunu sunar. “Bak ben musluğu 

açıyorum” derken, oldukça yavaş ve belirgin bir şekilde musluğu açar. 

Ancak musluk tek olduğu için hemen kapatır. Sonra öğrenciye “şimdi sen 

de musluğu aç” der. 

 Bu şekilde öğretmen, becerinin tüm basamaklarını tamamlar. Dört saniye 

bekleme süreli Öğretim süreçlerine, öğrenci, becerinin ana yönergesi verildikten 

sonra, dört saniye içinde tüm beceri basamaklarını ipucu verilmeden bağımsız 

olarak gerçekleştire ne kadar devam edilir 
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 Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere beceri kazandırılırken, beceri ölçü 

araçları hızlanır, performans düzeyi belirlenir, öğrenci için uygun ipucu ve 

pekiştireçler saptanır ve öğrencinin gerçekleştiremediği beceri basamaklara için 

yukarıda açıklandığı gibi 0 ve 4 saniye bekleme süreli ipucu işlem süreci sistematik 

olarak uygulanırsa, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş tüm öğrencilere günlük 

yaşamlarında gereksinim duyduğu diğer becerileri de kazandırmak mümkün 

olacaktır. 

8. BÖLÜM 

8. VİDEO; ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

Doğrudan öğretim yöntemi, açık anlatım yöntemi, tümden gelim, uygulamalı davranış analizi 

ve aktif öğretim olarak da isimlendirilir. Konuları küçük basamaklarla sunan ve öğrencilerin 

sunumlarından ne kadar yararlandıklarını belirlemek için sürekli denemeler yapmayı içeren 

bir yöntemdir. 

Bu yöntemde sorumluluk, öğretmenden aşamalı bir şekilde öğrenciye aktarılır. Öğretimdeki 

başarısızlığı öğretmenin ilgisi ve öğrencilerin yetersizlikleri yerine öğretim programının 

yetersizliğine bağlar.  

Öğretmen tarafından yönlendirilen ve öğrencinin üst düzeyde katılım göstererek 

ustalaşmasını sağlayan yöntemdir. Öğretmen öğreteceği kavramın ilişkili ve ilişkisiz 

niteliklerini belirler. Daha sonra kavramın olumlu ve olumsuz örneklerini oluşturur. 

Öğrencilerin doğru tepkileri pekiştirilmeli yanlış tepkileri görmezden gelinip tekrar sunu 

yapılmalıdır.  

Doğrudan öğretim yöntemi 6 temel ilkeye dayalıdır. Bunlar;  

1- Önceki derste yapılan çalışmaların özetlenmesi kontrol edilmesi ve gerekirse 

konunun yeniden öğretilmesi 

2- Yeni içeriğin ya da becerinin sunumu 

3- Konunun kavranması için rehberlik edilmesi 

4- Geri bildirim vermek, düzeltmek ve gerektiğinde yeniden öğretmek 

5- Öğrenciye bağımsız alıştırmalar fırsatı vermek 

6- Sürekli değerlendirme 

Sosyal beceri öğretim programlarının uygulanmasında yaygın olarak tercik edilir. Okul öncesi 

eğitiminde çocuklara özellikle kavram öğretmek amacıyla kullanılır. Materyallerin 

kullanımında sistematik olmayı gerektirdiği için tesadüflere yer verilmez. 

Doğrudan öğretim yönteminde sunulacak konu için yapılması gerekenler şunlardır; 
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1- Uygulama öncesi yapılacaklar 

a- Analiz  

b- Performans belirleme, amaç yazma, ders planı hazırlama 

2- Uygulama anında yapılacaklar  

a- Önceki bilgileri günlük gözden geçirme 

b- Konuların sunumu 

c- Güdülenme ve dikkat 

d- Yönlendirilmiş amaçlar 

e- Pekiştirme ve düzeltme 

f- Bağımsız alıştırmalar 

3- Uygulama sonrası yapılacaklar 

a- Öğretim sonu değerlendirme 

b- Haftalık ve aylık gözden geçirme 

Açık anlatım yöntemine göre oluşturulmuş “1 tane” kavramı ile ilgili bildirim örneği (1 tane 

olanı göster) 

1- Aynı türde, aynı tipte, 4 farklı sayıdaki nesne kümesi arasından “1” tane olanı 

gösterir 

2- Aynı türde, aynı tipte, 4 farklı sayıdaki nesne kümesi resimleri arasından “1” 

tane olanı gösterir. 

3- Aynı türde, aynı tipte, 4 farklı sayıdaki nesne kümesi ve nesne kümesi resmi 

arasından “1” tane olanı gösterir. 

4- Farklı türde 4 farklı nesne kümesi arasından “1” tane olanı gösterir. 

5- Farklı türde 4 farklı nesne kümesi resimleri arasından “1” tane olanı gösterir.  

6- Farklı türde 4 farklı sayıdaki nesne kümesi ve nesne kümesi arasından “1” 

tane olanı gösterir. 

 

DAVRANIŞ YÖNTEMİ TEMEL KAVRAMLAR VE DAVRANIŞ YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN 

ÖĞRETMEN AÇIKLAMALARI  

Davranış yöntemi, sınıf normları ve kuralları doğrultusunda öğrencilerin davranışlarını 

düzenlemek için yapılan eylemlerdir. 

Davranış yönteminin 2 amacı vardır. 

1- Öğrencilerin, sınıfın ve dersin amaçları doğrultusunda sınıf içinde uygun 

davranış göstermeleri ve bu davranışları sürdürmeleri için gerekli önlemlerin 

alınması. 

2- Sınıfın ve dersin amaçlarına uygun olmayan öğrenci davranışlarını amaçlar 

doğrultusunda olumlu yönde değiştirmek için gerekli düzenlemelerin yapılması 

ve denetlenmesi. 
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Sınıf ortamında davranış yönteminden öğretmen sorumludur. Öğretmenin davranışlarındaki 

tutarlılık ve kararlılık öğrenciyi olumlu yönde etkileyecektir. Öğretmenin davranışları anlaşılır, 

anlamlı ve öğretici olmalıdır.  

Demokratik sınıf ortamı davranış yönteminin etkililiği açısından önemlidir. Katılımcı karar 

süreci, eşit oy hakkı ve seçim demokratik yönteminin temel ilkeleridir. 

Öğretmen sınıf içi davranışları yönetirken öncelikle istenen ve istenmeyen davranışların neler 

olduğunu iyi ayırmalıdır. Öğretmen içinde bulunduğu koşulları analiz ederek ulaşması 

gereken istendik davranışları belirlemek görevidir. Bu aşamada davranış yönetiminde 

değişmez doğruların olmadığını ve bu nedenle herhangi bir durumda geçerli olan yaklaşımın 

başka bir durumda geçerli olamayacağını bilmelidir.  

Davranış yönteminde öğretmene öneriler. 

- Anlaşılır ve akıcı bir dil kullanın. 

- Öğrencinin kişisel sorunlarına duyarlılık gösterin. 

- Öğrencilerinizi önemseyin ve kendilerine saygı duymaları için onları 

destekleyin. 

- Davranış değişikliği sürecinde sabırlı olun. 

- Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alın. 

- Öğrencilerin kişiliğini değil yanlış davranışlarını eleştirin.  

- Öğrencilerin sorumluluk almaları için gerekli fırsatları yaratın. 

- Amaç ve beklentileri gerçekçi ölçülerde belirleyin. 

- Öğrencilerin neyi yapmamalarında çok neleri neden yapmaları gerektiğini 

açıklayın. 

- Olumlu davranışları ödüllendirin. 

- İstenmeyen davranışlar ortaya çıktığında tutarlı davranın.  

- Ödül ve ceza sistemini yansız bir biçimde ve yalnızca eğitsel amaçlar içinde 

kullanın. 

- Öğrencilerinizin olumlu yönlerini ön plana çıkarın. 

Yetersizliği olan bireylerin problem davranış sergileme nedenleri 

- Kendilerini ifade etmek için 

- İlgi çekmek için 

- İntikam almak için 

- Kendilerini yetersiz hissettikleri için  

- İnatlaşmak için  

- İstediği bir şey alınmadığı zaman  

- Sevmediği ortamda bulunduğu zaman  

- Ortamda sevmediği kişi bulunduğu zaman 

- Ortamda sevmediği bir nesne bulunduğu zaman  
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Sınıfta istenmeyen davranışa karşı yaklaşımlar 

1- İnsancıl yaklaşım: Bu yaklaşımın temelinde insanın doğru yapacağına 

inanmak ve güvenmek vardır. 

2- Pazarlık yaklaşımı: Bu yaklaşım temelini “her şeyin bir bedeli vardır.” anlayışı 

oluşturur. Öğrenci sınıfta istenmeyen bir davranışta bulunuyorsa bunun 

sorumluluğunu almak zorundadır. 

3- Davranışçı yaklaşım: Davranışçı psikoloji görünüşünün ilkelerinden 

yararlanır. İstenmeyen davranışı önlemek için; sorun davranışı gözlemlemek, 

pekiştireç vermek, istenmeyen davranışı söndürmek, öğrencilerle anlaşmak 

gibi çözümleri kullanır.  

Sınıfta istenmeyen davranışları önlemek için öğretmenin uygulayacağı stratejiler 

şunlardır.  

- Görmezden gelme 

- Uyarma 

- Sözel uyarı ve sözel olmayan uyarı 

- Derse ara verme ve kuralları hatırlatma 

- Fiziksel müdahale 

- Derste değişiklik yapma 

- Sorumluluk verme 

- Öğrenciyle konuşma 

- Okul yönetimi ve aileyle işbirliği 

Örnek Sorular D/Y 

(   ) Özel eğitim, sadece yetersizlikten etkilenen bireylerin yetersizliklerine uygun ortamda 

eğitim verir.  D 

(   ) Özel eğitim, gelişimlerinde benzerlikler gösteren çocuklara uygundur.  Y 

(   ) Özel eğitim pahalı bir eğitimdir.  Y 

(   ) Özel eğitimde eğitim programı geneldir.  Y (Bireyseldir.) 

(   ) Eğitim programı öğretim etkinliklerini olduğu kadar destek hizmetlerini de kapsar.  D 

(   ) Özel eğitim alan öğrenciler, gerekli bakım ve tedavi aldıktan sonra normal eğitime devam 

edebilirler.    

(   ) Özel gereksinimlere sahip bireylere kesin bir sınıflama yapılması güçtür.  D 

(   ) Özel eğitimin amacı, özel eğitim gerektiren bireylere yapabildikleri doğrultusunda 

bağımsız yaşama becerileri kazandırmaktır.  D  
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(   ) Özel eğitim, özürlü bireyleri en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitmektir.  D 

(   ) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine,  yeterli olgunluğa geldikten sonra başlanır. 

  

 

 

Öğrenciye özgü bireysel hedeflerin alındığı öğretim programına ne denir? 

A) BEP 

B) Yıllık Plan 

C) Günlük Plan 

D) Grup Planı 

 

Aşağıdakilerden hangisi performans düzeyi belirleme aşaması değildir?  

A) Bireyin davranışları gözlenir. 

B) Önceden hazırlanmış raporlar incelenir. 

C) Bireyin hatalı davranışları değerlendirilmeye alınmaz. 

D) Bireyin yapabildikleri hakkında ailesiyle görüşülür.  
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12.ÜNİTE:KAVRAM ÖĞRETİMİ 

1.VİDEO:KAVRAM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

Kavram: Bir grupta yer alan benzer olaylar, benzer düşünceler ya da nesnelerin 

sınıflandırılmasıdır. Eğitsel anlayışla kavram, bireylerde ortak tepkiye yol açan ilişkili 

uyaranlar takımıdır. 

 Bir başka değişle, bir nesneyi, olayı ya da eylemi, bir ya da birkaç özelliğe göre aynı 

olarak nitelendiren bir nesne, olay ya da eylem kategorisinin bir üyesi olarak 

tanımaktır. Kavramlar en basit düzeyden en zor düzeye doğru aşamalı olarak 

sıralanmaktadır. Bu aşamalar ise sırasıyla somut düzey, tanıma düzeyi, sınıflandırma 

düzeyi ve soyut düzey olarak öğrenilmektedir. 

Varlıkları niteleyen kavramlar ise kendi arasında şu şekilde gruplandırılabilir.  

o Yer Bildiren Kavramlar: Üstünde-altında, önünde-arkasında, sağında-

solunda gibi. 

o Zıtlık Bildiren Kavramlar: Temiz-kirli, sıcak-soğuk, açık-kapalı gibi 

o Miktar Bildiren Kavramlar: Az-çok, dolu-boş, ağır-hafif gibi 

o Niteleme Kavramları: Uzun-kısa, kalın-ince, büyük-küçük gibi 

o Eylem Bildiren Kavramlar: Al-ver, doldur-boşalt, aç-kapa, getir-götür gibi 

o Karşılaştırmalı Kavramlar: Daha uzun, daha büyük, daha küçük, daha ağır 

gibi. 

o En Üst Dereceyi Bildiren Kavramlar:En büyük, en uzun, en geniş, en kısa, 

en küçük gibi. 

o Renk Kavramları: Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz gibi. 

o Ad Bildiren Kavramlar: İsimleri konuştuğumuz, isimleri söylediğimiz 

nesnelerin, kişilerin veya olayların isimleridir. 

o Somut Kavramlar:Görüldüğünde yada gözlendiğinde adlandırılabilen 

kavramlardır. Gözlenebilir ve gözlenerek öğrenilebilir. Örneğin; ev, ağaç, 

üçgen, kırmızı, vb. 

o Soyut Kavramlar: Varlığı genel kabul gören, belli özelliklerine ilişkin bilgi 

ve kurallar aracılığıyla tanımlanan, sınıflanan kavramlardır. Soyut kavramların 

öğrenilmesi, o kavramın tanımlanması ve sınıflandırılmasında bir dizi kuralın 

öğrenilmesini gerektirir. Örneğin; az çok, kısa uzun, sevmek, uzay, fizikte 

hacim, sıcaklık; dilde özne, yüklem; matematikte tam sayılar, trigonometri, 

vb… 
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Kavrama ilişkin herhangi bir yaşantı yoksa kavramın olduğu bilinmeyebilir. Örneğin; bir 

öğrenci “bisiklet” kelimesini okuyabilir, tekrarlayabilir. Ancak, kavram ile ilgili yaşantısı 

yoksa bisikletin ne olduğunu bilmeyebilir. Özellikle özel gereksinimli bireyler söz konusu 

olduğunda ve onların yaşantılarındaki sınırlılıklar düşünülürse bu konuda yaşadıkları sorunlar 

daha açık bir şekilde fark edilebilir. 

 Kavram öğretimine somut kavramdan başlamak gerekir. 

 

Çocuklar kavramları nasıl öğrenir? 

Çocuklar kavramları tüm özellikleri ile öğrenmeden önce karşılaştıkları nesne ya da olguları 

tanımayı, birbirine benzer özellikte olanları eşlemeyi ve diğer nesnelerden ayırt etmeyi 

öğrenirler.Örneğin; kendi üzerindeki “kırmızı” kazakla, “kırmızı” renkteki oyuncak arabasını 

göstererek “bak aynı” demeyi öğrenir. Bunun üzerine anne ya da çevredeki yetişkinler “evet 

kırmızı” diyerek durumu pekiştirirler. 

 Birinci aşama,eşleme; diğer bir değişle ayırt etme düzeyi tamamlandıktan sonra bu 

nesne ve olguların isimlerini öğrendikleri ikinci aşamaya geçmektedirler. Bu aşamada 

artık çocuk “Hangisi kırmızı?” denildiğinde “kırmızı” olanları göstermeyi öğrenir.  

 İkinci aşamada, çocuklar nesnenin ismini söylendiğinde, nesnenin kendisini ya da 

resmini gösterebilirler. 

 Üçüncü aşamada, ise nesnenin ya da olgunun resmini gördüğünde ismini söyleyebilir 

duruma gelirler. 

Sonuç olarak, çocuğa bir nesne ya da olgu gösterildiğinde, gösterilerini diğerinden ayırt 

edebilir, tanımlayabilir ve sınıflandırabilirler. 

Kavram Öğretim Programının Aşamaları 

I- Öğrencinin performans düzeylerinin belirlenmesi  

II- Kavram analizinin yapılması ve ölçü aracının oluşturulması  

III- Amaçların oluşturulması  

IV- Öğretim yöntemlerinin belirlenerek öğretim sürecinin yazılması ve uygulanması  

V- Öğretim sonu değerlendirmelerin yapılması 

 

I- Kavram Analizi Yapılması Ve Ölçü Aracının Oluşturulması 

 Ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlanması: Ölçüt bağımlı ölçü aracı 

hazırlanırken, öncelikle kavramın analizi yapılır.Kavramınanalizi, bir kavramın 

ilişkili ilişkisiz niteliklerinin belirlenmesi işidir. 

 Daha sonra kavramın analizine dayalı olarak, ilişkisiz niteliklerin kolaydan 

zora doğru sıraya konulması konmasıyla bildirimler oluştur. 

 Ölçütler belirlenir ve bildirime uygun olarak sorular hazırlanır. 
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 Kavram analizi yapabilmek ve ölçü aracı oluşturabilmek için öncelikle kavram 

analizine ilişkin bazı temel bilgi ve becerilere sahip olmak gerekmektedir. 

KAVRAM ANALİZİ 

1- Yapısına ilişkin analiz 

a. kavramın ilişkili nitelikleri 

b. İlişkisiz nitelikleri 

2- Sunumuna ilişkin analiz 

a. Olumlu örnekleri  

b. Olumsuz örnekleri 

 

Kavramın İlişkili (Ayırıcı) Ve İlişkisiz (Ayırıcı Olmayan) Nitelikleri 

 Kavramın ilişkili (ayırıcı) nitelikleri: Kavramın yapısında vardır ve kavramı 

tanımlar. 

 İlişkili nitelikler, kavramın benzer özelliklerinin oluşturulmasına yardımcı olur. 

Örneğin; “kare” kavramını ilişkinin niteliği karenin şeklidir. 

 Kavramın ilişkisiz (ayırıcı olmayan) nitelikleri ise kavramın yapısında vardır, ancak 

kavramı tanımlanamazlar.İlişkisiz nitelikler, kavramın örneklerinin farklı olmasını 

sağlar. Örneğin;“kare” kavramının ilişkisiz niteliği, karenin kâğıttan kesilmiş olması, 

büyük ya da küçük olması, kumaştan yapılmış olması vb. 

 Kavramınilişkili ve ilişkisiz niteliklerini ayırmak güçleştikçe, kavrama öğrenmek de 

güçleşmektedir. Bu nedenle, analizin ilk basamağında ilişkisiz nitelik sayısı kontrol 

edilmelidir.Örneğin: kare kavramını yeni öğrenen bir öğrenci için analizin ilk 

basamağında karenin boyutları, yapıldığı malzeme ve renk kontrol edilmelidir. 

İlişkisiz niteliklerin ve somut örneklerin sunulması kavramın öğrenmesini 

kolaylaştırır. 

o Kavram:Sarı 

o İlişkili (ayırıcı) nitelik:Rengi  

o İlişkisiz (ayrıca olmayan) nitelik: Sarı kare, sarı lego, sarı kumaş, sarı mandal, 

vb. 

o Kavram: 3 rakamı  

o İlişkili(ayırıcı) nitelik:Sayılan görülen nesneninüç tane olması  

o İlişkisiz (ayırıcı olmayan) nitelik:Taneli olan meyvelerin cinsi, türü, şekli. 

Kavramın Taksonomik Düzeyi 

Taksonomi,aşamalı sınıflandırma sistemidir. 

Taksonomik düzey, bir kavramın hangi sayıda kavramı içerdiğini ifade etmektedir. Örneğin: 

hayvan, evcil hayvan ve köpek kavramları aynı kavram hiyerarşisinin üyeleridir.  

 Hayvan  
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 Evcil hayvan  

 Köpek  

o Kavram:Hayvan  

o İlişkili ayırıcı nitelik: Hareketli olması, canlı olması 

o İlişkisiz (ayırıcı) olmayan nitelik:Kedi, köpek, at, vb. 

o Kavram: Evcil hayvan  

o İlişkili (ayırıcı) nitelik:Evde yaşaması, insanlara alışık olması, eğitimli olması. 

o İlişkisiz (ayırıcı olmayan) nitelik: Kuyruk sallaması, havlaması, kedi, köpek, balık, vb.  

o Kavram: Köpek  

o İlişkili (ayırıcı) nitelik:Havlaması, koklaması, kuyruk sallaması. 

o İlişkisiz (ayırıcı olmayan) nitelik: Küçük ya da büyük olması 

 

 

AÇIK ANLATIM YÖNTEMİ 

Bu öğretim yöntemi, hem düzenli bir program hem de araçların kullanımında sistematik 

olmayı gerektirmektedir. 

o Açık anlatım yönetiminde ayırt edici öğrenme sürecinden yararlanılmaktadır. 

o Bunun için öğretmen, öğreteceği kavramın ilişkili ve ilişkisi niteliklerini belirler.  

o Daha sonra kavramın olumlu ya da olumsuz niteliklerin oluşturur. 

o Kavramın ilişkili nitelikleri kavramı tanımlar ve onun benzer özelliklerini oluşturur. 

Örneğin:“kırmızı” kavramı için tek ilişki nitelik onun rengidir. Kırmızıyı temsil eden 

nesnenin şekli, malzemesi gibi nitelikler ilişkisiz niteliklerdir. 

o Kavramın olumlu örnekleri, kavramı tanımlayan nitelikleri gösterir. 

o Kavramın olumsuz özellikleri ise kavramı tanımlanmayan nitelikleri gösterir  

Örneğin:“kırmızı” kavramının olumlu örnekleri “kırmızı plastik boncuk, kırmızı tahta silindir, 

kırmızı elişi kâğıdı”dır. 

Kırmızı kavramının olumsuz örnekleri ise “sarı plastik boncuk”,“yeşil tahta silindir”,“mavi el 

işi kağıdıdır”. 

Kavramın olumlu olumsuz örnekleri hazırlanırken örnek sayısının çok olmasına ilişkisiz 

niteliklerini değişmesine dikkat edilmelidir. 

Daha sonra öğrenci olumlu olumsuz örnekleri sunulmalı, öğrencilerin doğru tepkileri 

pekiştirilmeli yanlış tepkiler görmezlikten gelinip, tekrar sunu yapılmalıdır. 

Böylece ayırt edici pekiştirmelere yer verilerek öğrenme gerçekleştirilmelidir. 
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Daire kavramına örnek verecek olursak ilişkinin niteliği şeklidir. Daireyi temsil eden 

nesnenin rengi ve malzemesi ise onun ilişkisiz niteliğidir. 

Daire kavramının olumlu örnekleri ise daire şeklinde mavi boncuk, daire şeklinde siyah 

yastıktır. Olumsuz örnekleri ise kare şeklinde mavi boncuk, üçgen şeklinde siyah yastıktır. 

Anlatılacak konunun ilişkili ve ilişkisiz nitelikleri belirlendikten sonra, bu materyaller 

temin edilir.Öğrenci ile karşılıklı oturulur.Daire kavramı üzerinden örnek verirsek elimize 

daire şeklinde mavi boncuk alarak öğrenciye açık net bir şekilde “bak bu daire” denir.Hemen 

arkasından kare şeklinde mavi boncuğu alarak “bak, bu daire değil” denilerek öğrenciye 

doğrudan öğretilecek konuya ilişkin bilgi verilir. 

Daha sonra öğrenciye“hangisi daire”, göster şeklinde soru sorularak öğrenci doğru tepki 

verirse,daha önce belirlenen pekiştireç ile pekiştirme yapılır. 

Öğrenci tepki vermezse sunum tekrar yapılmalıdır.Öğrenci yanlış tepki verirse “hayır, o daire 

değil, daire olan bu” şeklinde geri bildirim verilerek düzeltme yapılmalıdır.Bu  yöntemle 

dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de öğretim oturumları sonunda öğrencinin 

konuyu öğrenip öğrenmediği ilişkin yapılan değerlendirmelerde pekiştireç 

kullanılmamaktadır. 

Değerlendirmelerde öğrenci doğru tepki verse bile pekiştireç kullanılmaz. Pekiştireçler 

öğretim oturumları içerisinde, öğretim öğrenim sırasında kullanılır. 

Açık Anlatım Yöntemi’ninen büyük avantajı, bilgiye dolandırmadan açık ve net bir şekilde 

öğrenciye sunmak,pekiştireçler yardımıyla öğrenmeyi gerçekleştirmektir.Bunun yanında 

öğrenci yanlış bir tepki verdiği zaman anında geri bildirim verilerek yapılan yanlışların 

düzeltilmesi ne olanak tanımasıdır. 

2. VİDEO; BASAMAKLANDIRILMIŞ YÖNTEM  

 Bu yöntemin öğretim süreci ‘yap’, ‘göster’, ‘söyle’ ve ‘yaz’ basamaklarına ilişkin 

etkinlikleri içermektedir. 

 Yap, göster, söyle ve yaz basamaklarında öğretmenin gerçekleştirdiği hareketin her 

biri çocuk tarafından bir karşı hareketi gerektirir. 

*Tablolar öğretmen ve öğrencinin hareketlerini gösterir. 

 

TABLOLAR 

Öğretmen öğrenci 

Yap yap 
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Tablo 1:   

Ben yaptım sen de yap                                                            

Ben yaptım sen de göster                                                        

Ben yaptım sen de söyle                                 

Ben yaptım sen de yaz            
 

 

Tablo 2: 

Ben gösterdim sen de yap 

Ben gösterdim sen de göster 

Ben gösterdim sen de söyle 

 Ben gösterdim sen de yaz 

 
 

Tablo 3:   

Ben söyledim sen de yap                                                                

Ben söyledim sen de göster                                                        

Ben söyledim sen de söyle                                                              

Ben söyledim sen de yaz                                     
 

 

Tablo 4: 

Ben yazdım sen de yap 

Ben yazdım sen de göster 

Ben yazdım sen de söyle 

Ben yazdım sen de yaz 

 
 

Örnek 

 Daire / daire değil ilişkisi üzerine örnek olay 

 Yap- yap basamağı: Öğretmen masada bulunan iki nesneden daire olanı alır ve soluna 

koyar çocuğa ise ‘ben daireyi aldım sen de al’ yönergesi vererek çocuğun daire şeklini 

almasını bekler. 

 Yap - göster basamağı: Öğretmen daireyi alarak ‘ben daireyi aldım sen de önündeki 

materyallerden daireyi göster’ yönergesi vererek çocuğun daire şeklini göstermesini 

bekler. 

Yap göster 

Yap söyle 

Yap yaz 

Öğretmen öğrenci 

Göster yap 

göster göster 

göster söyle 

göster yaz 

öğretmen öğrenci 

söyle yap 

söyle göster 

söyle söyle 

söyle yaz 

öğretmen öğrenci 

yaz yap 

yaz göster 

yaz söyle 

yaz yaz 
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 Yap – söyle basamağı: Öğretmen materyallerden daire olanı alır ve ‘ben daire olanı 

aldım sen de daire olanı söyle/ hangisi daire söyle’ yönergesi vererek çocuğun daire 

şeklini söylemesini bekler. 

 Yap – yaz basamağı: Öğretmen daire şeklini alır ve ‘ben daireyi aldım sen de daire 

şeklini yaz’ yönergesi vererek çocuktan daire şeklini yazmasını bekler. 

*Göster, söyle ve yaz basamaklarında da geçerlidir. 

 Çocuklar öğretmeni beceri yaparken görürler, beceriyi açıklamasını dinlerler. Daha 

sonra çocuklar beceriyi kendileri yaparlar, gösterirler, ne yaptıklarını söylerler ve 

yazarlar. 

 Basamaklandırılmış yöntem ile öğretim yapılırken çocuktan; 

 yaparak, göstererek, sözlü ve yazılı dil kullanarak bir tepkide bulunması beklenir.  

 Çocuk doğru tepki verdiğinde davranışı pekiştirilmekte, yanlış tepki verdiğinde ise 

öğretime geri dönülmektedir. 

 

Yap Basamağı 

 Yap basamağında öğretmen, gerçek nesneleri kullanır ve çocuk da yanıtlarını gerçek 

nesneler kullanarak verir. 

 Yap basamağı, çocukların birbirleriyle ve öğretmenle aralarında yakınlık kurmalarına 

yardımcı olur. 

 Çocuğun gruba katılımını sağlamak için kullanılan etkili bir öğretim yoludur. 

Göster Basamağı 

 Göster basamağında öğretmen, çocuğa görsel bir uyaran verir ve çocuktan doğru tepki 

vermesi beklenir. 

 Öğretmen, uyarıcıları çocuğun görebileceği şekilde sunar. 

 !!! Göster basamağında resimli kartlar kullanılır.  

 Göster – göster basamağında her iki tarafta da resimli kartlar bulunur. 

Söyle Basamağı 

Söyle basamağında öğretmen, çocuğa sembolik uyaranı sözlü olarak verir ve çocuktan da 

doğru tepki vermesini bekler. 

Yaz Basamağı  

Yaz basamağında öğretmen, çocuğa sembolik uyaranı yazılı olarak verir ve çocuktan da doğru 

tepki vermesi beklenir. 
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Basamaklandırılmış Yönteme Göre Oluşturulmuş Toplama İşlemiyle İlgili Örnek 

1. ( yap – yap) Öğretmen birinci kümeye … tane, ikinci kümeye …tane nesne koyduğu 

ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci iki kümenin toplamı kadar nesne alır. 

2. ( yap – göster ) Öğretmen birinci kümeye … tane, ikinci kümeye …tane nesne 

koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci önündeki resimli kartlar arasından iki 

nesne kümesinin toplamını ifade eden resimli kartı gösterir. 

3. ( yap – söyle) Öğretmen birinci kümeye …tane, ikinci kümeye … tane nesne koyduğu 

ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci iki kümenin toplamının …olduğunu söyler. 

4. ( yap – yaz) Öğretmen birinci kümeye … tane, ikinci kümeye …tane nesne koyduğu 

ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci iki kümedeki nesnelerin toplamını rakamla 

yazar. 

5. ( göster – yap ) Öğretmenin gösterdiği ve söylediği, toplamları …olan iki nesne 

kümesinin resimli kartına bakarak öğrenci, resimli karttaki nesne sayısı kadar gerçek 

nesne alır. 

6. ( göster – göster) Öğretmenin gösterdiği ve söylediği, toplamları …olan iki nesne 

kümesinin resimli kartına bakarak öğrenci, önündeki resimli kartlar arasından, iki 

nesne kümesinin toplamını ifade eden resimli kartını gösterir. 

7. (göster –söyle ) Öğretmenin gösterdiği ve söylediği, toplamları … olan iki nesne 

kümesinin resimli kartına bakarak öğrenci, iki kümenin toplamının … olduğunu 

söyler. 

8. ( göster – yaz ) Öğretmenin gösterdiği ve söylediği, toplamları … olan iki nesne 

kümesinin resimli kartına bakarak öğrenci, iki kümenin toplamını rakamla yazar.  

9. ( söyle – yap ) Öğretmenin söylediği …daha …kaç eder ? toplama işleminin sonucu 

kadar gerçek nesne alır. 

10. (söyle – göster ) Öğretmenin söylediği …daha …kaç eder ? toplama işleminin 

sonucunu önündeki resimli kartlar arasından gösterir. 

11. (söyle – söyle ) Öğretmenin söylediği …daha …kaç eder ? toplama işleminin 

sonucunun …olduğunu söyler. 

12. (söyle – yaz ) Öğretmenin söylediği …daha …kaç eder ? toplama işleminin sonucunu 

rakamla yazar. 

13. ( yaz – yap) Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak, toplama işleminin sonucu 

kadar gerçek nesne alır. 

14. (yaz – göster)Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak, önündeki resimli kartlar 

arasından toplama işleminin sonucunu ifade eden resim kartını gösterir. 

15. (yaz – söyle ) Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak, öğrenci toplama 

işleminin sonucunun …olduğunu söyler. 

16. (yaz – yaz )Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak, öğrenci toplama işleminin 

sonucunu rakamla yazar. 
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3.video;AÇIK ANLATIM YÖNTEMİYLE KAVRAM ÖĞRETİMİ NASIL YAPILIR?  

Kazandırmak istediğimiz kavramın 'kare'  olduğunu düşünelim. Bunun için kareyi 

tanımlayan bir olumlu kare örnekle bir olumsuz örneğe yer verilir. Bu örnekler, A şeklinde 

'kare' ve B şeklinde 'kare değil' denilerek sunulur. 

A  B 

 

 

 

      OLUMLU                                      OLUMSUZ 

     Kare kavramının öğrenilip öğrenilmediğini anlamak üzere farklı örneklerle değerlendirme 

yapılır. 

 

 

 

 

 

Kare değil!(Adları verilmemelidir.) 

Kavramın farklı örneklerine yer verilmesi sonucunda öğrenci içi dolu olan şekillere 

kare tepkisini vermiştir. O halde öğrenciye yapılan sunu sonucunda içi dolu ve boş olan 

şekiller kavramı kazandırılmıştır. Oysa kavram öğretilirken kavramın olumlu ve olumsuz 

örnekleri arasındaki ayrım öğretilmek istenen (ilişkili )niteliğini dışındaki (ilişkisiz) nitelikler 

bakımından da yapılmalıdır. Böylece ilişkili ve ilişkisiz nitelikler arasındaki ayrım 

yapılabilir.Aksi halde yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı öğrencilerin büyüklüğü bazılarının 

rengi ve bazılarının da biçimi dikkate alarak tepkide bulunmaları söz konusu olabilir  

Bu tür yanlış öğrenmelere yol açmamak için kavrama ilişkin birden fazla olumlu ve 

olumsuz örneğe yer vererek sunu yapılmalıdır. Örneğin 
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 KARE---KAREDEĞİL 

 

 

 

             KARE DEĞİL                                                                KARE  

 

 

 

 

               KARE DEĞİL                                                                KARE 

( OLUMSUZ ÖRNEKLERDE İSİM KULLANMIYORUZ.) 

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE (AÇIK ANLATIM) KAVRAM ÖĞRETİMİ 

ETKİNLİKLERİ YER VERİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER 

 Kavram öğretimi öğretmen tarafından yönlendirilir. 

 Kavram öğretimi programı öğrencinin gereksinimine ve kavramın özelliğine göre 

ayrıntılı olarak basamaklandırılmış öğretim ögelerini içerir. 

 Kavram öğretimi programındaki her bir öğretim basamağı ile ilişkili bir davranışsal 

amaç yazılır . 

 Kavram öğretimi programındaki her bir öğretim basamağı için kavramın olumlu-

olumsuz örneklerini ve ilişkili (ayrıcı) – ilişkisiz (ayırıcı olmayan) niteliklerini içeren 

öğretim araçları hazırlanır. 

 Kavram öğretimi için öğretmen ilk olarak öğreteceği kavramın ilişkili(ayrıcı)-ilişkisiz 

(ayırıcı olmayan) niteliklerinin ve olumlu -olumsuz örneklerinin sistematik olarak 

değişimini içeren kavram analizi yapmalıdır. Sistematik değişimin içinde yer alan her 

bir farklılık (boyut, renk, materyal gibi) bildirim olarak ölçü aracında yer almalıdır. 
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 Daha sonra ise bildirimler için ölçüt belirlenmelidir Ölçüt yüzde 80'e karşılık gelecek 

şekilde 2/3, 4/5, 8/10 gibi oluşturulabilir. 

 Belirlenen ölçüde göre de araç setleri oluşturulur. Bu araç setlerinin sayısı öğretmenin 

zamanına ,öğrencinin düzeyine ve özelliklerine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. 

 Bildirimler, ölçüt ve araçlar hazırlandıktan sonra performans alma işlemine 

geçirmelidir. Performans alma işlemi sırasında (mümkünse) öğretmen ve öğrenci 

yalnız olarak çalışabilecekleri bir ortamda bulunmalıdırlar. Örneğin öğretmen ve 

öğrenci karşılıklı olarak öğrencinin boyuna uygun bir masanın başında oturabilirler.  

 Öğretmen hazırladığı araçları kapalı bir kutuya koymalıdır. Böylece öğrencinin 

araçları görerek dikkatinin dağılması riskini ortadan kaldıracaktır.  

 Performans alma işlemine geçmeden önce öğretmen öğrencinin kutunun içindeki 

araçlara dokunmasına ve oynamasına belli bir süre için izin vermelidir.Öğrenci 

araçları tanıdıktan sonra öğretmen araçlara tekrar kutuya koymalıdır. 

 Öğretmen öğrenciye özel dikkat sağlayıcı ipucu ‘Çalışmak için hazır mısın ?’sunarak 

öğrencinin çalışmaya dikkatini çektikten sonra performans almaya başlamalıdır. Bu 

esnada: 

-Öğretmen ilk araç setini öğrencinin rahatlıkla ulaşabileceği ve aralarında mesafe olacak 

şekilde masaya koyar. 

-Öğretmen özel dikkat sağlayıcı ipucunu ‘Çalışmak için hazır mısın?’ verdikten sonra 

öğrencinin dikkatini araçlara çekerek yönergesini verir.(örneğin şimdi önündeki araçlara bak 

ve kırmızı olanı bana göster/elini al gibi.) 

-Öğrencinin doğru ya da yanlış tepkilerini herhangi bir tepki de bulunulamaz. Sadece 

öğrencinin çalışmaya katılım davranışı pekiştirilir. (Örneğin 'Bugün çok güzel çalıştın. 

Teşekkür ederim.' gibi.) 

-Öğretmen ilgili bildirime ilişkin gerekli işaretlemesini ( + ya da -) ölçü aracına kaydeder. Bir 

araç setine kutuya kaldırır ve 2 araç setini masanın üzerine koyar. Aynı işlemi tüm araç setleri 

için tekrarlar. 
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 Ölçü aracı üzerinde 'artı' işaretlenen son basamak, öğrencinin performans düzeyini 

göstermektedir. Bu basamaktan bir sonraki basamak ise, öğretimsel amacımız 

olacaktır. 

 Performans alma işlemi bittikten sonraki basamak, öğretim aşamasıdır. Öğretim 

öncesinde öğretmen yine ölçü aracında yazılı olan araçlarını hazırlayarak kutunun 

içine koyar. Öğretim için kullanılacak araçlar performans almada kullanılan araçlardan 

farklı olmalıdır. Öğretim için hazırlanan araç setleri de aynı performansı almadı 

olduğu gibi ölçtüğümüzde bağlı olarak hazırlanmalıdır. 

 Öğretim sırasında: 

-Öğretmen ya da öğrenci karşılıklı olarak masa başında oturabilirler ya da yer etkinliği 

yapabilirler. 

-Öğretmen kutudaki araçlarla öğrencinin biraz oynamasına izin verir. 

-Öğrenci araçları tanıdıktan sonra öğretmen araçlara tekrar kutuya doldurur. 

-Öğrenciye özel dikkat sağlayıcı ipucu 'Çalışmak için hazır?' mısın sunar. 

-Öğretmen bir araç setini çıkartarak öğrencinin dikkatini araçlara çeker ve sunusunu yapar.  

Örneğin 'Şimdi önündeki araçlara bak. Bak bu kırmızı. Bu kırmızı değil.' 

-Öğretmen sununun hemen ardından değerlendirme yapar. Örneğin 'Şimdi önümdeki araçlara 

bak ve bana kırmızı olanı göster.'  

-Öğrenci doğru tepki verirse, öğretmen bu tepkiyi pekiştirir. Örneğin 'Aferin sana kırmızı 

olanı çok güzel gösterdin. 

-Öğrenci yanlış tepki verirse öğretmen sunuyu tekrarlar. Örneğin ' Şimdi önündeki araçlara 

bak. Bak bu kırmızı. Bu kırmızı değil.' 

-Sonra tekrar öğrenciye sorar. Örneğin ' Şimdi önündeki araçlara bak ve bana kırmızı olanı 

göster.'  
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-Öğrenci doğru tepki verirse öğretmen bu tepkiyi pekiştirir. Örneğin 'Bravo kırmızı olanı 

gösterdin.' 

-Öğrenci yanlış tepki vermeye devam ederse öğretmen öğrenciye tekrar sunu yapar. Örneğin 

'Şimdi önündeki araçlara bak. Bak bu kırmızı. Bu kırmızı değil.' Sunu sonrası sorusunu 

sorduktan sonra (Örneğin, 'Şimdi önündeki araçlara bak ve bana kırmızı olanı göster.') fiziksel 

yardımla doğruyu göstermesini sağlar ve pekiştirilir. Örneğin 'Harikasın, kırmızı olanın ne 

kadar güzel gösterdin.'  

-Sonra araçların yerlerini değiştirerek öğrenciden tekrar kırmızı olanı göstermesini ister. 

Örneğin, 'Şimdi önündeki araçlara bak ve bana kırmızı olanı göster.'  

-Öğrencinin doğru tepkisi pekiştirilir, yanlış tepkisinde tekrar sunu yapılır. Öğrenci doğru 

tepki verirse pekiştirilir, eğer öğrenci tekrar yanlış tepki verirse sunu tekrarlanarak fiziksel 

yardımıyla doğruyu göstermesi sağlanır ve pekiştirilir. 

-Öğretmen bir araç seti ile değerlendirme yaptıktan sonra olumlu örneği bir tarafa olumsuz 

örneği diğer tarafa koyar. Örneğin 'Şimdi kırmızı olanları bu tarafa olmayanları bu tarafa 

koyalım.  

-Tüm araç setleri ile aynı işleri tekrarlar.  

-Son olarak öğrenciye bir arada bulunan olumlu ve olumsuz örnekleri tekrar sorar örneğin,' 

Şimdi buraya bak ve bana kırmızı olanları göster. ' 

 Öğretim bittikten sonra öğretim sonu  değerlendirmeye yer verilir. Öğretim sonu 

değerlendirme için de ayrı bir araç seti hazırlanır. Öğrencinin önüne bu araçlar 

konularak yönerge verilir. (Şimdi önündeki araçlara bak ve bana kırmızı olanı göster.) 

Öğrenci gösterirse, sonraki oturumda bir sonraki amaca geçilir. Öğrenci gösteremez 

ise, bir sonraki oturum aynı araçlarla ve sunu yapılarak öğretime devam edilir. 
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4.video;BASAMAKLANDIRILMIŞ YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 

ÖRNEĞİ 

DERS             :MATEMATİK 

KONU            :Tek basamaklı sayılarla çarpma işlemi 

AMAÇLAR    :Öğrenci verilen bir problemin sonucunu, %100 olarak nesnelerle yapar, 

resimlerle gösterir,sözlü ve yazılı olarak yapar.(3×4=12) 

 

 

 

MATERYALLER 

 Pul, cips,ciklet,tahta blok gibi gerçek nesneler 

 Resimli kartlar 

 Beyaz kağıt ve kalem 

DERSİN İŞLENİŞİ 

 Öğretmen öğrencilerin dikkatini sağlar. 

 Yap/yap etkinliği: Öğretmen 3×4 işlemini nesneleri kullanarak yapar. 

Öğrenciye “buçarpma işlemine bak ve üç kere dördün kaç ettiğini sen de bloklarla yap’’der. 

Öğrenci işlemi yaptığında ödüllendirilir. 

 Yap/söyle etkinliği: Öğretmen 3 çarpı 4 işlemini nesneleri kullanarak yapar. 

Öğrenciye “bu çarpma işlemine bak ve üç kere dördün kaç ettiğini bana söyle’’der. 

Öğrenci “12’’ dediğinde “çok güzel’’ der. 

 Göster/göster etkinliği: Öğretmen öğrenciye 3 çarpı 4 işlemini içeren kartı gösterir. 

Öğrenciden işlemi içeren kartı seçmesi ister. 

Öğrenci işlemi içeren kartı seçtiğinde ödüllendirilir. 
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Yanlış kartı seçtiğinde ise işlem tekrar gerçekleştirilir. 

 Göster/söyle etkinliği:Öğretmen öğrenciye 3 çarpı 4 işlemini içeren kartı gösterir. 

Öğrenciden işlemin sonucunu söylemesini ister. 

Öğrenci söylediğinde ödüllendirilir. 

 Söyle/yaz etkinliği: Öğretmen öğrenciye “ 3 kere 4 kaç eder? Bak burada kalemle kağıt 

var. Kağıda 3 kere 4’ün kaç ettiğini yaz’’der. 

Öğrenci doğru cevabı yazarsa bir başka etkinliğe geçilir. 

Yanlış yazdığında işlem tekrar edilir. 

 Söyle/yap etkinliği: Öğretmen öğrenciye “3 kere 4 kaç eder? Bak önünde küpler var. 3 

kere 4’ün kaç ettiğini küplerle yap’’der.  

Bir süre bekler. 

Öğrenci doğru cevabı yaptığında ödüllendirilir. 

 Öğretime etkileşim ünitesinin diğer basamaklarıyla devam edilir. 

DEĞERLENDİRME 

 Her bir öğrencinin her bir probleme doğru cevap verip vermediğine bakılır.(%100) 

 Öğrencilerin girdi ve çıktı modellerinin hangisinde daha başarılı olduğuna bakılır. 

SAYI KAVRAMI ÖĞRETİM ETKİNLİĞİ 

PERFORMANS DÜZEYİ 

 Öğrenci nesne ve resimleri dört kezden üçünde gösterir ve eşleştirir,1’den 10’a kadar 

ritmik sayar. 
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UZUN DÖNEMLİ AMAÇ 

 Öğrenci istendiğinde söylenen sayı kadar nesne ve sembolünü ez az dört kezden üçünde 

gösterir ve söyler. 

ÖĞRETİMİN AMAÇLARI  

 Öğrenci öğretmenin birçok nesne arasından aldığı sayıda nesneyi en az dört kezden 

üçünde nesneler arasından alır, resimli kartlar arasından gösterir, sözlü ve yazılı olarak 

ifade eder. 

 Öğrenci öğretmenin gösterdiği resimli karttaki nesne resmi kadar nesneyi en az dört 

kezden üçünde nesneler arasından alır, resimli kartlar arasından gösterir, sözlü ve yazılı 

olarak ifade eder. 

 Öğrenci, öğretmenin sözel olarak söylediği sayıda nesneyi en az dört kezden üçünde 

nesneler arasından alır, resimli kartlar arasından gösterir. Sözlü ve yazılı olarak ifade eder.  

 

KULLANILACAK ARAÇLAR 

 Öğretmen ve öğrencinin kullanması için malzeme olan tabak ve boş tabak(4 tane) 

 en az tabakların içinde 5’er fındık, 

 her işlemin olumlu örneğini içeren birer tane olumsuz örneğini içeren üçer tane resimli 

kart, 

 kağıt ve kalem 

ÖĞRETİM SÜRECİ 

Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı 

Yap/yap etkinliği:Öğretmen kendisinin ve 

öğrencinin önüne fındıkların olduğu bir tabak 

ve boş bir tabak koyar. “Bana bak ‘’ diyerek 

öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen tabakta 

bulunan fındıklardan 1 tanesini alıp, boş 

 

 

Öğretmeni izler 
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tabağın içine koyarak işlemi 

yapar.”Beniizle,bu tabaktaki fındıklardan ben 1 

tane alıp boş tabağın içine koydum. Benim 

tabağımda 1 tane fındık oldu. Şimdi seninle 

aynı işlemi birlikte yapalım. Bak senin önüne 

de fındıklar olan bir tabak var. Ben 

fındıklardan 1 tanesini aldım, sen de önündeki 

tabaktan 1 fındık al ve tabağa koy. 

 

 

Tabaktan 1 tane fındık alır ve koyar 

Yap/Göster Etkinliği: Öğretmen kendisinin 

önüne fındıkların olduğu bir tabak ve boş bir 

tabak koyar. Öğrencinin önüne resimli kartları 

koyar.”Bana bak’’ diyerek öğrencinin dikkatini 

çeker. Öğretmen tabakta bulunan fındıklardan 

1 tanesini alıp, boş tabağın içine koyarak 

işlemi yapar. “Beni izle , bu tabaktaki 

fındıklardan ben bir tane alıp boş 1 tabağın 

içine koydum. Benim tabağımda 1 tane fındık 

var. Sen de önündeki resimli kartlar arasından 

bana 1 tane fındık bulunan kartı göster. 

 

 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

Önündeki resimli kartlardan 1 tane fındık olan 

resmi gösterir. 

Yap/ Söyle Etkinliği: Öğretmen kendisinin 

önüne fındıkların olduğu bir tabak ve boş bir 

tabak koyar. Öğrencinin önüne hiçbir araç 

koymaz. “Bana bak’’ diyerek öğrencinin 

dikkatini çeker. Öğretmen “Tabakta bulunan 

fındıklardan 1 tanesini alıp, boş tabağın içine 

koyar. Bak benim tabağımda 1 tane fındık var. 

Söyle bakalım tabağımda kaç tane fındık var? 

 

 

Öğretmeni izler 

 

 

 

Tabakta 1 tane fındık olduğunu söyler 
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Yap/Yaz Etkinliği: Öğretmen kendisinin 

önüne fındıkların olduğu bir tabak ve boş bir 

tabak koyar. “Öğrencinin önüne bir kağıt ve 

kalem koyar.”Beni izle” diyerek öğrencini 

dikkatini çeker.Öğretmen “Tabakta bulunan 

fındıklardan 1 tanesini alıp, boş tabağın 

içerisine koyar. “Bak ben tabağa 1 tane fındık 

koydum. Şimdi sen de önündeki kağıda 1 

rakamını yaz”der. 

 

 

Öğretmeni izler 

 

 

 

Önündeki kağıda 1 rakamını yazar. 

 

Göster/Yap Etkinliği:Öğretmen kendisinin 

önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı 

koyar. Öğrencinin önüne de içinde fındıkların 

olduğu bir tabakla, boş bir tabak koyar. 

“Benim elimdeki karta bak”diyerek öğrencinin 

dikkatini çeker. “Bu kartta bir tane fındık resmi 

var, şimdi sen de önündeki fındıklar 

içerisinden 1 tane fındık al ve boş tabağa 

koy”der. 

 

 

Öğretmeni izler 

 

 

Tabaktan 1 tane fındık alır ve boş tabağa 

koyar. 

 

 

 

 
 

Göster/Göster Etkinliği: Öğretmen kendisinin 

önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı, 

öğrencinin önüne olumlu ve olumsuz 

örneklerini gösteren resimli kartları koyar. 

“Benim elimdeki karta bak”diyerek öğrencinin 

dikkatini çeker. “Elimdeki bu kartta bir tane 

fındık resmi var, şimdi sen de önündeki resimli 

kartlar arasından 1 tane fındık olan kartı 

göster”der. 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

 

Önündeki kartlar arasında 1 

tane fındık olan kartı gösterir 
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Göster/Söyle Etkinliği: Öğretmen kendisinin 

önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı, 

öğrencinin önüne hiçbir araç  

koymaz.Öğretmen kendi önündeki resimli kartı 

eline alıp öğrenciye göstererek“benim elimdeki 

karta bak”diyerek öğrencinin dikkatini 

çeker.Öğrenciye “elimdeki bu kartta bir tane 

fındık resmi var,  sen de bu resimli kartta 

kaçtane fındık var söyle”der. 

 

Öğretmeni izler 

 

 

 

Resimde 1 tane fındık olduğunu söyler 

Göster/Yaz Etkinliği: Öğretmen kendi önüne 

üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı, 

öğrencinin önüne kağıt-kalem koyar. Öğretmen 

önündeki resimli kartı  göstererek “elimdeki 

karta bak”diyerek öğrencinin dikkatini 

çeker.Öğrenciye “elimdeki bu kartta bir tane 

fındık resmi var,  sen de bu resimli kartta kaç 

tane fındık var önündeki kağıda yaz”der. 

 

 

Öğretmeni izler 

 

 

Önündeki kağıda bir rakamını yazar 

Söyle/Yap Etkinliği: Öğretmen kendi önüne 

hiçbir araç koymaz. Öğrencinin önüne 

fındıkların olduğu tabak ve boş tabak 

koyar.”Benidinle”der ve öğrencinin dikkatini 

çeker. Öğretmen “Şimdi önündeki fındıklardan 

1 tane fındık al ve boş tabağa koy”der. 

 

Öğetmeni izler. 

 

 

1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar. 

Söyle/Göster Etkinliği: Öğretmen kendi önüne 

hiçbir araç koymaz, öğrencinin önüne ise 

resimli 

kartlarıkoyar.”Beniizle”diyereköğrencinin 

dikkatini çeker.” Şimdi benim söyleyeceğim 

sayıyı dinle”der ve 1 sayısını söyler. “Hadi 

bakalım sen de benim söylediğim sayıyı 

gösteren resimli kartı göster” der 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

1 tane fındık olan resimli kartı gösterir. 
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Söyle/Söyle Etkinliği: Öğretmen kendi önüne 

de öğrencinin önüne de hiçbir araç 

koymaz.”Benidinle”diyerek öğrencinin 

dikkatini çeker.” Şimdi benim söylediğim 

sayıyı dinle ve daha sonra sen de söyle “der. 

Öğretmen 1 sayısını ifade ettikten sonra 

öğrencinin söylemesini ister. 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

1 sayısını söyler. 

Söyle/Yaz Etkinliği: Öğretmen kendi önüne 

hiçbir araç koymaz. Öğrencinin önüne de bir 

tane kağıt ve kalem koyar.”Benidinle”diyerek 

öğrencinin dikkatini çeker.  Öğretmen 1 

sayısını söyler.“Sen de benim söylediğim 

sayıyı önündeki kağıda yaz”der. 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

1 sayısını önündeki kağıda yazar. 

Yaz/Yaz Etkinliği:Öğretmen kendi önüne 

kağıt ve kalem koyar. Öğrencinin önüne 

fındıkların olduğu bir tabak ve boş bir tabak 

koyar. 

“Beni izle” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. 

Önündeki kağıda 1 sayısını yazar. “Benim 

önümdeki kağıda bak yazdığım sayıyı 

önündeki fındıklarla yap, kaç sayısını 

yazmışsam o kadar fındık al”der. 

 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

Tabaktan 1 tane fındık alır ve boş tabağa 

koyar. 

Yaz/Göster Etkinliği:Öğretmen kendi önüne 

kağıt ve kalem koyar. Öğrencinin önüne 

resimli kartları koyar. 

“Beni izle” der ve öğrencinin dikkatini çeker. 

Önündeki kağıda 1 sayısını 

yazar.”Benimönümdeki kağıda bak yazdığım 

sayıyı ifade eden resimli kartı göster”der 

 

Öğretmeni izler. 

 

 

Önündeki kartlar arasından 1 tane fındık olan 

resimli kartı gösterir. 

Yaz/Söyle Etkinliği:: Öğretmen kendi önüne 

kağıt ve kalem koyar. Öğrencinin önüne hiçbir 

 

Öğretmeni izler. 
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araç koymaz.“Beni izle” der ve öğrencinin 

dikkatini çeker. Önündeki kağıda 1 sayısını 

yazar. “Benim önümdeki kağıda bak ve 

yazdığım sayıyı söyle” der. 

 

 

1 sayısını söyler. 

Yaz/Yaz Etkinliği:: Öğretmen kendi önüne 

de öğrencinin önüne de birer tane kağıt ve 

kalem koyar.“Beni izle” der ve öğrencinin 

dikkatini çeker. Önündeki kağıda 1 sayısını 

yazar. “Benim önümdeki kağıda bak ve 

yazdığım sayıyı önündeki kağıda sen de yaz” 

der. 

 

Öğretmeni izler 

 

 

Önündeki kağıda 1 sayısını yazar. 

 Öğrenci bu uygulamadaki her bir işlemi doğru yaptığında öğretmen öğrenciye hazırlamış 

olduğu pekiştireçleri sunar ve diğer etkinliğe geçer. 

 Yanlış yaptığında öğretim tekrar edilir. 

ÖĞRETİM SONU DEĞERLENDİRME 

Öğretim sonunda etkileşim ünitesine göre hazırlanan değerlendirme aracı öğrenciye verilir. Bunun 

sonucunda; 

 Her bir öğrencinin her bir sayıyı doğru yapıp yapmadığına bakılır. 

 Öğrencilerin girdi ve çıktı modellerinin hangisinde daha başarılı olduğuna bakılır. 

GENEL TEKRAR YAPILDI BURADAN SONRA 

1-) Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçlarının Hazırlanması 

2-)Öğrencinin Performans Düzeyinin Belirlenmesi 

3-)Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Oluşturulması 

4-)Öğretim Planlarının Hazırlanması 

5-)Öğretimin Değerlendirilmesi 
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MATEMATİK ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR 

 Yaratıcı yaklaşım (Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı) 

 Doğrudan öğretim yaklaşımı (Öğretmen merkezli) 

 Basamaklandırılmış yaklaşım (Etkileşim Ünitesi Yaklaşımı) 

Etkileşimin yatay ve dikey boyutu 

Etkileşim Ünitesinde (Basamaklandırılmış Yaklaşım) Temel Toplama İşlemleri 

Öğretiminin Düzenlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.VİDEO;KAVRAM ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER      

 Geleneksel yöntem, 

 açık anlatım yöntemi, 

 yaratıcı yöntem, 

 basamaklandırılmış yöntem (etkileşim ünitesi) 

 yanlışsız öğretim yöntemleri 

  

 

 

 

1-)YAP       YAP                                      13-)YAZ YAP 

2-)YAP           GÖSTER                         14-)YAZ GÖSTER 

       3-) YAP      SÖYLE                                15-)YAZ SÖYLE 

4-)YAP    YAZ                                        16-) YAZ YAZ  

5-)GÖSTER    YAP                               

6-)GÖSTER    GÖSTER 

7-)GÖSTER    SÖYLE 

       8-)GÖSTER     YAZ 

       9 -)SÖYLE YAP  

10-)SÖYLE GÖSTER 

11-)SÖYLE SÖYLE 

12-)SÖYLE YAZ 
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Geleneksel yöntem : 

 Bu öğretim yönteminde belirlenen amaç öğrencinin değil öğretmenin yöntemidir. 

 Amaçlar öğrencinin performansına göre değil;programda öngörülen şekilde de 

alınmaktadır. Öğretmenler, programların , ders kitaplarının ve dergilerin 

belirlediklerini amaç olarak almaktadırlar. 

 Öğretme-öğrenme sürcinde yeterli pekiştirmeye yer verilmediği gözlenmektedir. 

Öğrencinin adım adım geliştirilmesiolanaksızdır. 

 Verilen pekiştirmeler öğrenciden çok sınıfa yöneliktir ve süreklilik görülmemektedir.  

 Geri dönüt olayı da sistemli bir şekilde verilmemektedir. 

 Öğretmenler daha çok sözel ipuçlarına yer vermektedirler. 

 İki boyutlu ve üç boyutlu araçlardan yeterince ve zamanında yararlanamamaktadırlar. 

 Sınıf içi etkinliklrde tek düze çalışmalar sürüp gitmektedir. 

 

Açık anlatım yöntemi: 

 Bu yöntemde ayırdedici öğrenme sürecinden yararlanılmktadır. 

 Öncelikle öğretmne tarafından kavramın analizi yapılarak ilişkili ve ilişkisiz 

niteliklerini kolaydan zora doğru sıraya konulmasıyla öğrtim basamakları 

oluşturulmaktadır. 

 Bu basamaklara uygun olarak kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri 

hazırlanmaktadır. 

 Öğrenciye kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri suulmakta ve doğru tepkiler 

pekiştirilmekte, yanlış tepkiler görmezden gelinip tekrar sunu yapılmaktadır.  

 Ayrımlı pekiştirmelere yer verilerek öğretim yapılır.  

    Dilin doğal kullanımı, 3 açıdan önem tşımaktadır; 

 Öğretilecek kavramın öğrenilmesinin yanısıra çocuğun alıcı ve ifade edici dil 

becerilerini degeliştirebilir. 

 Çocuk ile öğretmen arasında daha sıcak ve yakın bir ilişki kurulmasını 

kolaylaştırabilir. 

 öğrenilen kavramların doğal ortamlara dahakolay genellemesini sağlayabilir. 

 öğretim daha zevkli ve ilginç hale dönüştürülerek çocuğun sıkılması önlenebilir. 

Açık Anlatım Yöntemiyle Kavram öğretimi Etkinliğinde Yer Verilmesi Gereken 

Özellikler 

 Kavram öğretimi öğretmen tarafından yönlendirilir. 

 Kavram öğretimi programı, öğrencinin gereksinimine kavramın özelliğine göre 

ayrıntılı  olarak basamaklandırılmış öğretim öğelerini içerir. 

 Kavram öğretimi programındaki her bir öğretim basamagı için kavramın olumlu-

olumsuz örneklerini ve ilişkili-ilişkisiz niteliklerini içeren öğretim amaçları 

hazırlanmalı 

 Öğrencinin işlevde bulunma düzeyinin ve kavram öğretimi uygulamasının 

etkililiğinin belirlenmesi amacıyla her öğretim oturumunun başında ve sonunda 
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öğretim programına dayalı değerlendirme gerçekleştirlir. 

 Kavram öğrenci tarafından tam olarak öğrenilinceye kadar öğrtime devam edilir. 

 Kavram öğretimi sırasında doğrutepkilere ilişkin olarak öğrenilinceye kadar 

öğretime devam ediir. 

 Öğretmen yapılandırılmış yada doğal dil kullanır. 

Yaratıcı yöntem: 

 Bu öğretim modeli öğretmenin yardımı ve rehberliğinde uygulanan çocuk merkezli 

bir yöntemdir. 

 Çocukların öğretmenlerin yardımı yada rehberliği altında kendi başlarına hareket 

etmeleri beklenmektedir. 

 Bu nedenle bu öğretim modeli rahat bir atmasfer farklı etkinlikler, zaman ve 

araçların kullanımında esneklik sunmaktadır. 

Basamaklandırılmış yöntem: 

Cawley ve arkadaşları tarafından özellikle zihin ve özel gereksinimli öğrencilere 

matematik kavram ve becerilerini kazandırmak için geliştirilen bir matematik beceri 

ve işlemleri öğretim modelidir. 

Öğretilecek matematiksel kavram yada beceri küçük basamklara bölünmektedir. 

Matematik beceri işlemlerin öğretiminde öğretimsel içeriğin ve materyallerin 

hazırlaıp sunulması için öğretmen- öğrenci ve öğretmen-öğrenci-materyal arasında 

kurulan etkileşimi içeren ve 16 değişik kombinasyondan oluşan bir öğretim modelidir. 

Öğretim süreci gerçek nesnelerle başlamakta resimlerle devam etmekte ve yazılı ve 

sözlü sembollerle tamamlanmaktadır. 

Öğretmen- öğrenci etkileşimini öğretmenin sunu düzeyini belirten girdi ve 

öğrencinin tepki düzeyini belirtençıktı davranışları oluşturmaktadır. 

Her bir öğretim amacı çin, öğretmenin ve öğrencinin davranışlarının açık olarak 

belirtilmesi gerekmektedir. 

 

ETKİLEŞİM ÜNİTESİ 

    YAP               GÖSTER                          SÖYLE                       YAZ  

 

YAP                   YAP YAP                  GÖSTER YAP                      SÖYLE YAP                   

YAZ YAP 

GÖSTER           YAP GÖSTER           GÖSTER GÖSTER              SÖYLE GÖSTER            

YAZ GÖSTER 

SÖYLE               YAP SÖYLE              GÖSTER SÖYLE                 SÖYLE SÖYLE                

YAZ SÖYLE 

YAZ                  YAP YAZ                    GÖSTER YAZ                     SÖYLE YAP                     

YAZ YAZ 
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Öretmen öğrenci etkileşimi dört basamağa ayrılmıştır. Öğretmenin :  

Yap : gerçek nesnelerle 

Göster: resimlerle  

Söyle: sözlü sembollerle  

Yaz: yazılı sembollerle sunu yaptığı basamaklardır.bu basamaklarda kendi içlerinde 

öğrencinin gerçekleştireceği davranışlara göre dörder alt basamağa ayrılmaktadır. 

                                                    ETKİLEŞİM ÜNİTESİ 

    Basamaklar                        Girdi öğretmen sunumu                          Çıktı öğrenci tepkisi  

YAP           YAP YAP                              İşlem ve becerilerin öğretiminde         nesneler 

kullanılır, 

                YAP GÖSTER                       nesnelere yer verilir.                           resimlerle 

eşleme yapılır 

                   YAP SÖYLE                                                                                     yazılı ve sözlü 

olarak ifade 

                    YAP YAZ                                                                                           edilir.  

 

GÖSTER    GÖSTER YAP               İşlem ve becerilerin öğretiminde           nesneler 

kullanılır... 

                  GÖSTER GÖSTER       resimli kartlara yer verilir. 

                  GÖSTER SÖYLE  

                  GÖSTER YAZ 

 

SÖYLE      SÖYLE YAP                   İşlem ve becerilerin öğretiminde        nesneler kullanılır 

... 

                 SÖYLE GÖSTER            sözlü ifadelere yer verilir.                     ... 

                 SÖYLE SÖYLE                                                                                  ...  

                 SÖYLE YAZ                                                                                      ... 

YAZ         YAZ YAP                     İşlem ve becerilerin öğretiminde           nesneler kullanılır 

... 

                YAZ GÖSTER             sembollere rakamlara yer verilir.            ... 

                 YAZ SÖYLE                                                                                     ...  

                 YAZ YAZ                                                                                          ...  

 Etkileşim ünitesi :  

küçük gruplar içinde öğrencinin performansına dayalı öğretimin gerçekleştirilmesine 

olanak sağlar. 

farklı eğitim ortamlarında aynı matematik konularının farklı etkileşim yolları 

kullanılarak işlenebilmesine olanak sağlar. 

ayrı eğitim ortamlarında olduğu gibi normal sınıflarda kaynaştırma programına 

katılan öğrencilerin özelliklerine uygun öğretim düzenlemelerinde yarar sağlayabilir.  

Test (DEĞERLENDİRME ) Örneklerinin Seçimi Ve Uygulanması 
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Kavram öğretimi serilerinde edinim, ayırdetme ve genelleme test örnekleri 

kullanılmaktadır. Öğretim serileri gibi test örnekleri de kavram öğrenci ve öğretimsel 

amaca bağlı olmalıdır. 

OLumlu ve olumsuz örnekler baştan sona sunulduğunda duyulan ilk kaygı öğrencinin 

kavramı kazanıp kazanmadığı olur. Bunu test etmek içinde öğretimi yapılan kavramın 

değerlendirilmesi gerekir. 

Test örnekleri tahmin edilmeyen bir sıra içeren düzende olması gerekir. Test 

örnekleri tahmin edilmeyen bir düzende olduğu zaman öğrenci örneklerin özelliklerine 

dikkat etmek için kendisini zorlar. 

Hataların Analiz Edilmesi ve Düzeltilmesi  

yapılan büyük hatalar genellikle; 

fazla ve az genelleme yapma 

yanlış öğrenmeler şeklindedir. 

Fazla genellemeyle ilgili hatalar öğrenci örnek olmayan( olumsuz örnek ) 

örnekleri ilişkisiz nitelikleri olan bazı örnekleri tanımladığı zaman oluşur. 

Az genellemeyle ilgili hatalar öğrenci örneklerin hepsini o kavramın örnekleri 

olarak algılamaz. 

Yanlış öğrenmelerden dolayı oluşan hatalar öğrencinin kavramın ilişkisiz 

niteliklerini, kavramın ilişkili nitelikleri olarak tanımladığında oluşur. Bu 

hatalar düzeltilmesi en zor olan hatalardır. 

                    ÖĞretim Öncesi Ve Öğretimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  

Ortam düzenlenmelidir ( ortamın havalandırılması aydınlığı, sıcaklığı ve 

sessizliği kontrol edilmeli ve öğrencinin dikketini dağıtacak şeyler ortadan 

kaldırılmalıdır. 

Öğrenciyle iyi iletişim kurulmalıdır.(masaya konulan araçlara dikkat 

çekilmeli ve öğretmene bakması kesinilikle sağlanmalıdır) 

Öğrencinin yanlış tepkilerine yanlış denilmeden sunu tekrar edilmelidir. 

Öğrencini doğru tepkileri pekiştirilmelidir. 

Öğretilecek kavramlar her ne kadar brbirine anlam olarak cok yakın olsalarda 

her bir kavram tek tek öğretilmelidir. 

                Beceri Öğretimi  

beceri: bireyin sahip olduğu yeteneklerine dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen veya 

yaptığı etkinliklerdir. 

öğrenme bireyin davranışının öğretimden sonra değişiklik göstermesidir. 

davranış ise iki yada daha fazla kişi tarafından güvenilir olarak gözlenebilen ve ölçülebilen 

belii bir başlangıcı ve bitişi olan, tekrarlanabilen devinsel özellikler olarak 

tanımlanır.davranışlar tek basamaklı ve zincirleme olarak ikiye ayrılırlar. 

tek basamaklı davranışlar :  başlangıcı ve bitişi kolayca ayırdedilebilen davranışlar olarak 

tanımlanır. örneğin nesne ismi söyleme , tabela okuma, düğmeye basma vb.  
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zincirleme davranışlar: ise birkaç davranışın biraraya gelerek daha karmaşık bir davranışı 

oluşturmasına denir. örneğin pazar yada marketten alışveriş yapma, çorap giyme, çamaşır 

mak. kullanma becerisi. 

 

 

BECERİ ÖĞRETİMİ YAPABİLMEK İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

GEREKENLER 

Her öğretimde olduğu gibi beceri öğretimide de ilk yapılması gereken ortamın 

hazırlanmasıdır. Ortam hazırlanması sırasında akılda bulundurulması gereken üç önemli unsur 

bulunmaktadır. 

öğretim yapmak için en uygun ZAMAN nedir? 

öğretim NEREDE yapılmalıdır? 

HANGİ MATERYALLERE gereksinim vardır?  

 

 NE ZAMAN öğretim yapılmalı ? 

eğer öğrencilerin doğal olarak öğretilebilecekleri zaman yoksa ( diş fırçalama el yıkama 

yemek yeme gibi )becerilerin öğretimi için hem öğretmen hem de öğrenci için en uygun zman 

seçilmelidir. 

bazı becerilerin öğretimi için haftada bir kez bile zaman ayrılsa o beceriler 

öğretilebilecekken ( sandviç yapma, ütü yapma, gibi)bazı becerilerin öğretilebilmesi için 

(tuvalet öğretimi gibi)hergün öğretim yapmak gerekebilir. 

  NEREDE öğretim yapılmalı? 

Öğretimin yapıldığı ortam öğrencinin özelliklerine bağlı olarak düzenlenmeli 

örneğin, bazı durumlarda çevredeki tüm ilgi dağıtıcı unsurları ortamdan uzaklaştırmak 

gerekirken bazı durumlarda çevrede hiçbir değişiklik yapılmasına gerek duyulmayabilir. 

öğrencilerin belli becerilerin öğretimi için kullanılan yerleri öğrenmesi öğretimi kolaylaştırır.  

öğrenci beceriyi tamamen öğrendikten sonra başka ortamlarda da çalışarak  becerilerin 

genellemesi sağlanmalıdır. 

HANGİ MATERYALLERE gereksinim vardır? 

Beceri öğretimi sırasında pekçok materyal kullanmak gerekecektir. Ancak kullanılacak 

materyallere öğrencinin gözünden bakmak işimizi kolaylaştıracaktır. 

Kullanmayı düşündüğümüz araçlar öğrencinin dikkatini çekebilecek mi? İlginç ve ona 

bakmak keyif veriyor mu? tutması ve hareket ettirmesi kolay mı ?çok mu küçük ? çok ağır 

mı? Güvenli mi ? Yanlışlıkladüştüğünde kırılırmı? 

Çalışacak olan öğrencinin özelliklerine bağlı olarak bu öğrenci bu materyallerle bu beceriyi 

gerçekleştirebilir mi yoksa materyallerde değiişiklik yaparsam öğrenme şansı daha yüksek 

olur mu? sorusu her zaman akılda tutulmalıdır. 

Bazı araçların kullanılması daha kolay olacaktır. örneğin ; büyük boncukları ipe dizmek 

küçük böncukardan daha kolaydır, büyük bede kıyafetleri giymek tam gelen kıafetleri 

giymekten daha kolaydır. Bu nedenlerden dolayı öncelik kolay olan materyallre verilmeli 

daha sonra zor olanlara geçilmelidir. 
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BECERİ ANALİZİ  

Beceri analizi, bir amacı (beceriyi) gerçekleştirebilmek için gerekli her bir davranışın ayrıntılı 

ve mantıklı olarak sıralanması yada davranış zincirinin betimlenmesidir. 

öğretilecek olan becerinin oluş sırası mantıklılık izlemelidir.  

öğrencinin amaca ulaşabilmesi için gerekli tüm basamaklar yer almalıdır. 

Analizin ne kdar detaylı hazırlanacağı öğrencinin performans düzeyine göre farklılık 

gösterebilir yada detaylı bir tane analiz hazırlanarak herbir beceri için uygun olan yerden 

başlanılarak kullanılabilir. 

Beceri Analizinin Öğretime Katkıları  

Bilgi 

Öğretimin Bireyselleştirilmesi 

Öğretimi Kolaylaştırma       

Objektif Değerlendirme 

Tekrarlanabilirlik 

BİLGİ beceri analizi yapıldığında en yüksek düzeyde bilgi sunmak mümkün olmaktadır. 

Öğretim basamaklarının beceri analiziyle belirlenmesi nedeniyle öğretim materyali küçük 

parçalar halinde sunulabilmektedir. Öğretmen öğrenciye bilgiyi daha çabuk ve kesin olarak 

kazandırabilmektedir. 

ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ beceri analizinin yapılması öğretim 

basamaklarının oluşturulmasına hizmet etmesi nedeniyle öğrencilerin düzeyine göre 

öğretimin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır.  

ÖĞRETİMİ KOLAYLAŞTIRIR öğrtilmek istenen konuda beceri analiziyle belirlenen 

basamaklar öğrencinin bulunduğu düzeyi kolayca belirlememizi yardımcı olduğu gibi 

öğretime nereden başlayacağımızın bilinmesine de yardımcı olur. öğrenciler düzeylerine daha 

hızlı ve kolay öğrenirler. 

OBJEKTİF DEĞERLENDİRME yapılan beceri analizi basamaklarıyla öğrencilerin 

göstermiş oldukları ilerlemeleri değerlendirmek ve kaydını tutmak mümkün olmaktadır. bu 

daöğretmenin yalınlığını azaltmaktadır. Özellikle yetersizlikten ağır düzeyde etkilenmiş olan 

çocukların ilerlemeleri yavaş olabilmektedir. Çocukların ilerlemelerini ancak ayrıntılı beceri 

basamaklarında görmek mümkün olabilmektedir. 

TEKRARLANABİLİRLİK yapılan beceri analizleri başka öğretmenlerce tekrar 

uygulanabilme olanağı verilmektedir. Beceri basamaklarına göre oluşturulan programlar 

başka okul ve öğretmenlerce kolayca uygulanabilir. 

BİLİŞSEL NİTELİKTEKİ BECERİ ANALİZİNİ OOLUŞTURMA YAKLAŞIMLARI  

Var Olan Kaynakların Gözden Geçirilmesi 

Yrarlanılacak olan kaynakların başında okul programları, ders kitapları, dergiler ve rehber 

kitaplar yer almaktadır. bu kaynakların incelemesiyle ilişkili öğretim aşamaları uyarlanır ve 
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değiştirilebilir. Var olan kaynaklarda basamakların yeterli ve uygun olmadığı akılda 

tutulmalıdır. 

Gelişim Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 

Normal geişim aşama sırasını sağlayan kitaplardan yararlanılabilir.Buradaki aşama sıralarına 

dönüştürülebilir. 

Program Rehberinin Uyarlanması :Beceri sıralamasının belirlenmesinde rehber programda 

uyarlamalar yapılacak olursa gerçekten yararlı olacaktır. Buaşamada da uyarlamanın 

değiştireceğinin nasıl yapılacağının bilinmesi çok önemlidir. Bu uyarlamalar ve değişiklikler  

 programdaki ilişkili içerik yeterli olmayabilir 

 içerik belli bir yöre için uygunluk gösterirken diğer bir bölge için uygunluk 

göstermeyebilir. 

 programda öğretim materyali için gerekli alt aşama sıralaması yeterli düzeyde değildir. 

 öğretim materyallerinde basamklar belli bir sıra izlemeyebilir veya basamaklar yeterli 

olmayabilir. bu durumda basamaklarda değişikliğe gidilebilir.(programa genel olarak 

değişebilecek kaynalar olarak bakılması uygun basamkların oluşturulmasına hizmet 

edecektir) 

Psikomotor Beceriler İçin Beceri Analizi Üretme Yolları 

Beceri analizindeki basamakları belirlemenin iki yolu bulunmaktadır. 

Beceri analizi oluştururken bellekten basamklar oluşturulmalıdır. 

Davranışı bizzat yaparak davranışlar sırayla yazılmaktadır. Beceri analizi genellikle 

davranışı gerçekleştiren bir kişini gözlenmesiyle yada beceri analizini hazırlayan kişinin 

kendisinin davranışı yerine getirerek notlar lamasıyla hazırlanır. 

 

Bellekten Beceri Analizi Yazmanın Avantaj ve Dezevantajları 

Avantajları: daha az zamanı gerektirir  

analiz her türlü ortamda gerçekleştirilebilir 

analizi yaparken özel araç gereç gerekmez 

Dezevantajları: bazı beceri basamakları unutulabilir 

Bizzat Yaparak Beceri Analizi Yapmanın Avantajları ve Dezevantajları  

Avantajları: tüm basamaklar bizzatyapılarak yazıldığı için atlama riski söz konusu 

olmayacaktır 
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Dezevantajları: öğretilmek istenen bazı davranışların sınıf dışında gerçekleşiyor olması 

nedeniyle beceri analizini sınıf dışında bir ortamda gerçekleştirmek durumda olması  

 . beceriyi bizzat yapabilmek için özel bir takım araçlar gerekli olabilir. 

Hangi Beceri Analizini Kullanacağımıza Nasıl Karar Veririz? 

Sağlıklı ve eksiksiz bir beceri analizi yapabılmek için aşağıdaki sorıları cevaplamak 

gerekmektedir. 

1. söz konusu amaca davranışa aşina mısınız? bu davranışı düzenli olarak gerçekleştiriyor 

musunuz? 

2. basamak atlama olasılığı var mıdır? 

3.özel bir takım araçlar gerekli midir? 

4.özel araçalrın bulunduğu ortama gereksiim var mıdır?  

eğer soruların ilkine cevabınız evetse, beceri analizini belleğinizden yapmanız yeterli 

olabilecektir. eğer ilk sorua cevabınız hayırsa diğer sorulara cevabınız evet bile olsa beceri 

analizini bizzat yaparak gerçekleştirebirsiniz. 

 

BECERİ ÖĞRETİM SÜRECİ 

Beceri analizinin bulunduğu ölçü aracının hazırlanması 

öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi  

uzun dönemli kısa dönemli ve öğretim amaçlarının belirlenmesi 

öğretim planlarının hazırlanması 

öğretimin değerlendirilmesi 

 

Beceri Analizinin Bulunduğu Ölçü Aracının Hazırlanması: 

İleriye doğru : bir becerinin tamamlanabilmesi için önce yapılmasıgereken beceriden 

başlanarak sonraki basamakların yapılış sırasına göre yazılmasıdır. 

Geriye doğru: bir becerinin yapılması sırasında yer alan beceri basamaklarının en son beceri 

basamağından başlanarak (en kolaydan zora doğru sıralanması) en önceki basamağa doğru 

yazılmasıdır. 
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13.ÜNİTE ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERDE BECERİ ÖĞRETİMİ 

VE YÖNTEMİ   

1.VİDEO 

• Günlük yaşam becerilerinin öğretimi 

• Öz bakım becerilerinin öğretimi 

• Sosyal becerilerin öğretimi 

• İletişim becerilerinin öğretimi 

• İleri zincirleme yöntemi 

• Tersine zincirleme yöntemi 

• Tüm beceri yaklaşımına göre amaçların oluşturulması 

 

Öğrenme, birey davranışının öğretimden sonra değişiklik göstermesidir. 
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Davranış ise, İki ya da daha fazla kişi tarafından güvenilir olarak gözlenebilen ve ölçülebilen 

belli bir başlangıcı ve bitişi olan, tekrarlanabilen devinsel özellikler olarak tanımlanır. 

Davranışlar tek basamaklı ve zincirleme olarak ikiye ayrılır. 

Tek basamaklı davranışlar başlangıcı ve bitişi kolayca ayırt edilebilen davranışlar olarak 

tanımlanır. Örneğin; oturma, kalkma, tutma, bırakma, düğmeye basma vb. 

Zincirleme davranışlar ise, birkaç davranışın bir araya gelerek daha karmaşık bir davranış 

oluşturmasına denir. Örneğin; atılan topu kollarıyla yakalama, pazar ya da marketten alışveriş 

yapma, çorap giyme, çamaşır makinesini kullanma gibi. 

BECERİ 

• Beceri, bireyin fiziksel ve psikolojik çaba göstererek bir işi kolaylıkla ve ustalıkla 

yapabilmesi olarak tanımlanabilir. 

• Bireyin sahip olduğu yeterliliklerine dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen veya yaptığı 

etkinliklerdir. 

• Erken çocukluk yıllarında çocukların kazanacağı beceri ve davranışlar onun dünyayı daha 

iyi anlamasına ve içinde yaşadığı topluma daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.  

 

BECERİLERİ KAZANMAYA ETKİ EDEN DAVRANIŞLAR 

• Çocuğun görsel dikkat, taklit, yönerge alma ve basit cümle anlama becerilerindeki 

yetersizlikler 

• Büyük kas becerilerindeki yetersizlikler (kol-bacak) 

• Görme yetersizlikleri 

• El- göz koordinasyonunda yetersizlikler 

• Manipülatif becerilerde yetersizlikler 

• Ağız ve ağız içi bölümlerinde şekil bozuklukları, gelişmemesi 

 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ 

• Kişinin kendi bedenine ilişkin bakımın sağlanmasını yönelik etkinlikler olan öz bakım 

becerileri, çocuğun başkalarına bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan 

becerileri ifade etmektedir. 

• Bu beceriler hem çocuğun hayatta kalması hem de toplumsal hayata uyum sağlaması için 

gereklidir. Bir çocuğun öz bakım becerilerini kazanması anne- babadan bağımsızlığının 

başlangıcını gösterir. 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ MODÜLÜ 

KAZANIMLAR 

1. Ellerini yıkar. 

2. Yüzünü yıkar. 

3. Ellerini kurular. 
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4. Yüzünü kurular. 

5. Burnunu mendille temizler. 

6. Ayağını yıkar. 

7. Ayağını kurular. 

8. Saçını yıkar. 

9. Saçını kurular. 

10. Saçını tarar. 

11. Banyo yapar. 

12. Dişlerini fırçalar. 

13. Tırnağını keser. 

14. Sakal tıraşı olur. 

15. Kulak temizliği yapar. 

16. Ped değiştirir. 

17. Tuvalet ihtiyacını giderir. 

18. Şapka çıkarır. 

19. Bere çıkarır. 

20. Eldiven çıkarır. 

21. Atkı çıkarır. 

22. Çorap çıkarır. 

23. Etek çıkarır. 

24. Pantolon çıkarır 

25. Külotlu çorap çıkarır. 

26. Ayakkabı çıkarır. 

27. Ceket çıkarır. 

28. Kazak çıkarır. 

29. Gömlek çıkarır. 

30. Şapka giyer. 

31. Bere giyer. 

32. Boynuna atkı sarar. 

33. Çorap giyer. 

34. Etek giyer. 

35. Pantolon giyer. 

36. Külotlu çorap giyer. 

37. Eldiven giyer. 

38. Kazak giyer. 

39. Gömlek giyer. 

40. Ceket giyer. 

41. Ayakkabı giyer. 

42. Çıt çıt açar. 

43. Fermuar açar. 

44. Düğme açar. 

45. Kemer açar. 

46. Çıt çıt kapatır. 

47. Fermuar kapatır. 

48. Düğme ilikler. 

49. Kemer takar. 

50. Kaşık ve çatal kullanarak yemek yer. 
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GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ 

Günlük yaşam becerileri, bireyin bir başkasına bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilmesi 

olarak tanımlanır ve ev içi becerileri, tüketici becerileri gibi becerileri içermektedir.  

NEDEN GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ? 

• Okula hazırlar. 

• Sabırlı olmayı ve konsantrasyonu geliştirir. 

• Sosyal becerileri geliştirir. 

• İnce ve kaba motor becerileri geliştirir. 

• Problem çözme becerileri geliştirir. 

• Çalışma alışkanlığı geliştirir. 

 

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ 

KAZANIMLAR 

1. Saç kurutma makinesi kullanır. 

2. Telefon kullanır. 

3. Çalar saat kurar. 

4. Asansör kullanır. 

5. Bilgisayar kullanır. 

6. Perde açar. 

7. Perde kapatır. 

8. Kapı açar. 

9. Kapı kapatır. 

10. Çöp toplar. 

11. Masa siler. 

12. Yer siler. 

13. Toz alır. 

14. Yer süpürür. 

15. Cam siler. 

16. Dolap düzeltir. 

17. Lavabo temizler. 

18. Buzdolabı temizler. 

19. Elektrik süpürgesi kullanır. 

20. Elektrik süpürgesini temizler. 

21. Yatak düzeltir. 

22. Nevresim takar. 

23. Giysi katlar. 

24. Giysi fırçalar. 

25. Elde çamaşır yıkar. 

26. Çamaşır makinesinde çamaşır yıkar. 

27. Çamaşır asar. 

28. Ütü yapar. 
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29. İğneye iplik geçirir. 

30. Düğme diker. 

31. Örgü örer. 

32. Ayakkabı boyar. 

33. Mutfakta alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. 

34. Kibrit yakar. 

35. Çakmak kullanır. 

36. Şişe kapağını açacak ile açar. 

37. Ocak kullanır. 

38. Fırın kullanır. 

39. Mikser kullanır. 

40. Buzdolabı kullanır. 

41. Tost makinesi kullanır. 

42. Ekmeğe yumuşak gıda maddeleri sürer. 

43. Yiyecek doğrar. 

44. Yiyecek dilimler. 

45. Yiyecek rendeler. 

46. Bıçakla yiyecek soyar. 

47. Yiyecek haşlar. 

48. Salata yapar. 

49. Sandviç hazırlar. 

50. Tost yapar. 

51. Hazır çorba pişirir. 

52. Tavada yumurta pişirir. 

53. Domates sosu hazırlar. 

54. Makarna pişirir. 

55. Pilav pişirir. 

56. Sebze kızartır. 

57. Toz içecek hazırlar. 

58. Ayran yapar. 

59. Süt ısıtır. 

60. Çay demler. 

61. Yemek masasını hazırlar. 

62. Yemek masası toplar. 

63. Çay servisi yapar. 

64. Elde bulaşık yıkar. 

65. Bulaşık makinesinde bulaşık yıkar. 

        Öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin öğretimini planlamadan önce ve planladıktan 

sonra sürecin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ardından uygulanan planın ilerleyip 

ilerlemediğinin de değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Değerlendirmenin amaçları: 

• Çocuğun var olan performans düzeyinin değerlendirilmesi 

• Çocuğun öğretim programının değerlendirilmesi 

• Çocukta gözlenen ilerlemelerin değerlendirilmesi 
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• Öz bakım ve günlük yaşam becerilerine ilişkin performans düzeyi belirlenirken, çocuktan 

gerçekleştirmesi istenen hedef davranışın hangi basamağında öğretimine başlamanın uygun 

olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı bir değerlendirme söz konusudur.  

• Bunun için çocuğa öğretilmek istenen öz bakım ve günlük yaşam becerisinin/davranışın 

analizi yapılmalıdır. 

 

BECERİ ANALİZİ 

• Beceri analizi, bir amacı (beceriyi) gerçekleştirebilmek için gerekli her bir davranışın, beceri 

basamağının ayrıntılı ve mantıklı olarak sıralanması ya da davranış zincirinin 

betimlenmesidir. 

• Beceri analizi, karmaşık ya da çok basamaklı davranış ya da becerilerin öğretilmesi, kolay 

alt basamaklarına (işlem basamaklarına) ayrılması olarak tanımlanmaktadır. 

• Beceri analizinde öğrencinin amaca ulaşabilmesi için gerekli tüm basamaklar yer almalıdır.  

• Analizin ne kadar detaylı hazırlanacağı öğrencinin performans düzeyine göre farklılık 

gösterebilir ya da bir tane detaylı bir analiz hazırlanarak her bir beceri için uygun olan yerden 

başlanarak kullanılabilir. 

 

Beceri analizi, 

• Performans belirlemek 

• Öğretim yapmak 

• Öğretim sonunda değerlendirme yapmak amacıyla kullanılır. 

 

BECERİ ANALİZİNİN ÖĞRETİME KATKILARI 

• Bilgi 

• Öğretimin Bireyselleştirilmesi 

• Öğretimi Kolaylaştırır 

• Objektif Değerlendirme 

• Tekrarlanabilirlik 

 

BİLGİ 

Beceri analizi yapıldığında en yüksek düzeyde bilgi sunmak mümkün olmaktadır. Öğretim 

basamaklarının beceri analizi ile belirlenmesi nedeniyle öğretim materyali küçük parçalar 

halinde sunulabilmektedir. Böylece öğretmen öğrenciye bilgiyi daha çabuk ve kesin olarak 

kazandırabilmektedir. 

ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 

Beceri analizinin yapılması öğretim basamaklarının oluşturulmasına hizmet etmesi nedeniyle 

öğrencilerin düzeyine göre öğretimin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. 
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ÖĞRETİMİ KOLAYLAŞTIRIR 

Öğretilmek istenen konuda beceri analizi ile belirlenen basamaklar öğrencinin bulunduğu 

düzeyi kolayca belirlememize yardımcı olduğu gibi öğretime nereden başlayacağımızın 

bilinmesine de yardımcı olur. Öğrenciler düzeylerine göre öğretim yapıldığında daha kolay ve 

hızlı öğrenirler. 

OBJEKTİF DEĞERLENDİRME:Yapılan beceri analizi basamaklarıyla öğrencilerin 

göstermiş oldukları ilerlemeleri değerlendirmek ve kaydını tutmak mümkün olmaktadır. Bu 

da öğretmenin yanlılığını azaltmaktadır. 

Özellikle yetersizlikten ağır düzeyde etkilenmiş çocukların ilerlemeleri yavaş olabilmektedir. 

Çocukların ilerlemelerini ancak ayrıntılı beceri basamaklarını görmek mümkün 

olabilmektedir. 

TEKRARLANABİLİRLİK 

Yapılan beceri analizleri başka öğretmenlerce tekrar uygulanabilme olanağı vermektedir. 

Beceri basamaklarına göre oluşturulan programlar başka okul ve öğretmenlerce kolayca 

uygulanabilir. 

BECERİ ANALİZİ 

• Yapılış sırasına göre beceri analizi 

• Gelişimsel aşamaya göre beceri analizi 

• Güçlük düzeyine göre beceri  analizi olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.  

 

YAPILIŞ SIRASINA GÖRE BECERİ ANALİZİ 

• İleri Zincirleme Yöntemi 

• Tersine Zincirleme Yöntemi 

 

GELİŞİMSEL AŞAMAYA GÖRE BECERİ ANALİZİ 

• Bir becerinin gelişim aşamalarına göre beceri basamaklarının belirlenmesidir. Çocuk 

gelişiminde bazı beceriler bir sonraki beceriler için ön koşul niteliğindedir. Ön koşul beceri, 

bir üst becerinin öğrenebilmesi için mutlaka öğrenilmesi gereken beceridir. 

• Örneğin, 20’ye kadar atlamadan ritmik sayabilmesi için, 1’ den 10’ a kadar ritmik sayabilme 

becerisini öğrenmiş olması gerekir. 

Gelişimsel aşamaya göre beceri analizi yapmak için; 

⁃ Gelişim aşamalarının çok iyi bilinmesi ya da gözden geçirilmesi, 

⁃ Gelişim aşamaları ile ilgili kaynakların taranması, 
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⁃ Geliştirilen programların içeriğinin yeterli ve doğru olup olmadığının değerlendirilmesi ve 

gerektiğinde uyarlanarak kullanılması yerinde olacaktır. 

 

GÜÇLÜK DÜZEYİNE GÖRE BECERİ ANALİZİ 

• Bazen becerinin taşıdığı güçlük düzeyine göre analiz edilmesi gerekebilir. Güçlük düzeyine 

göre analiz, becerinin daha kolay edinilebilen alt becerilerinin belirlenmesidir. 

• Örneğin, “ Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgileri ve bunların kombinasyonlarını çizer.” 

becerisinin analizinin alt basamakları, 

⁃ Satır çizgisi arasında yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru çizmeyi gerektiren harfleri(I, ı, İ, 

i, L, T, E, F, H) yazar. 

⁃ Satır çizgisi arasında eğik doğru çizmeyi gerektiren harfleri ( A, K, V, v, Y, y, Z, z) yazar. 

⁃ Satır çizgisi arasında daire ve eğri çizmeyi gerektiren harfleri yazar. 

 

PSİKOMOTOR BECERİLER İÇİN BECERİ ANALİZİ ÜRETME YOLLARI  

Beceri analizindeki basamakları belirlemenin iki yolu vardır. 

• Beceri basamakları oluştururken bellekten basamaklar oluşturulmaktadır. 

• Davranışı bizzat yaparak basamaklar sırasıyla yazılmaktadır. Beceri analizi genellikle 

davranışı gerçekleştiren bir kişinin gözlemlenmesi ile ya da beceri analizini hazırlayan kişinin 

kendisinin davranışı yerine getirerek notlar alınması ile hazırlanır. 

 

Bellekten Beceri Analizi Yazmanın Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları 

• Daha az zamanı gerektirir. 

• Analiz her türlü ortamda gerçekleştirilebilir. 

• Analizi yaparken özel araç-gereç gerekmez. 

 

Dezavantajları 

• Bazı beceri basamakları unutulabilir. 

Bizzat Yaparak Beceri Analizi Yapmanın Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları 

• Tüm basamaklar bizzat yapılarak yazıldığı için atlama riski söz konusu olmayacaktır.  

Dezavantajları 

• Öğretilmek istenen bazı davranışların sınıf dışında gerçekleşiyor olması nedeniyle beceri 

analizinin sınıf dışında bir ortamda gerçekleştirilmek durumunda olması, 

• Beceriyi bizzat yapabilmek için özel bir takım araçları gerekli olabilir. 
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HANGİ BECERİ ANALİZİ YOLUNU KULLANACAĞIMIZA NASIL KARAR 

VERECEĞİZ? 

Sağlıklı ve eksiksiz bir beceri analizi yapabilmek için aşağıdaki soruları cevaplamak 

gerekmektedir. 

1. Söz konusu olan amaca (davranışa) aşina mısınız? (Bu davranışı düzenli olarak 

gerçekleştiriyor musunuz?) 

2. Basamak atlama olasılığı var mıdır? 

3. Özel bir takım araçlar gerekli midir? 

4. Özel araçların bulunduğu ortama gereksinim var mıdır? 

• Eğer soruların ilkine cevabınız evetse, beceri analizini belleğinizden yapmanız yeterli 

olabilecektir. 

• Eğer ilk soruya cevabınız hayırsa, diğer sorulara cevabınız evet bile olsa, beceri 

analizini bizzat yaparak gerçekleştirmek gerekecektir. 

BECERİ BASAMAKLARI OLUŞTURURKEN 

• Beceri alanının sınırlandırılması. 

• Basamakların gözlenebilir terimlerle yazılması. 

• Bu terimlerin uygulayıcının anlayabileceği şekilde ve düzeyine uygun yazılması. 

• Öğrencinin ne yapacağını ifade eden terimlerle yazılması. 

• Öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmasına hizmet etmesi gibi özelliklere dikkat edilmesi 

gereklidir. 

BECERİ ÖĞRETİM SÜRECİ 

• Beceri analizinin bulunduğu ölçü aracının hazırlanması 

• Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi 

• Uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretim amaçlarının belirlenmesi 

• Öğretim planlarının hazırlanması 

• Öğretimin değerlendirilmesi 

 

BECERİ ANALİZİNİN YAPILMASI VE ÖLÇÜ ARACININ HAZIRLANMASI 

İLERİ ZİNCİRLEME YÖNTEMİNE GÖRE BECERİ ANALİZİ YAPIMI 

• İleri zincirleme yönteminde, analizi yapılan becerinin basamakları yapılış sırasına göre önce 

yapılandan sonra yapılana doğru sıralanmaktadır. 

Örnek; 

1. Çorabı tutar. 

a) Her iki eliyle çoraba uzanır. 

b) Her iki elinin baş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde, çorabın 

koncundan tutar. 
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2. Çorabı ayak parmaklarına geçirir. 

a) Her iki elinin işaret ve orta parmaklarını kendine doğru çekerek çorabı parmakları arasında 

toplar. 

b) Çorabı ayak ucuna geçirir. 

c) Çorabı ayak parmaklarına geçirir. 

3. Çorabı giyer. 

a) Çorabı ayak tarağına kadar çeker. 

b) Elleriyle çorabı iki yana açar. 

c) Çorabı topuğuna geçirir. 

d) Çorabı yukarı çeker. 

2. VİDEO :BECERİ ANALİZİNİN YAPILMASI VE ÖLÇÜ ARACININ 

HAZIRLANMASI 

İLERİ ZİNCİRLEME YÖNTEMİNE GÖRE BECERİ ANALİZİ YAPIMI 

-İleri zincirleme yönteminde, analizi yapılan becerinin basamakları yapılış sırasına göre önce 

yapılandan sonra yapılana doğru sıralanmaktadır. 

Örnek: 

1.Çorabı tutar. 

-Her iki eliyle çoraba uzanır. 

-Her iki elinin baş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde çorabın 

koncundan tutar. 

2.Çorabı ayak parmaklarına geçirir. 

-Her iki elinin işaret ve orta parmaklarını kendine doğru çekerek çorabı parmakları arasında 

toplar. 

-Çorabı ayak ucuna geçirir. 

-Çorabı ayak parmaklarına geçirir. 

3.Çorabı giyer. 

-Çorabı ayak tarağına kadar çeker. 

-Elleriyle topuğuna geçirir. 

-Çorabı yukarı çeker.  
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TERSİNE ZİNCİRLEME YÖNTEMİNE GÖRE BECERİ ANALİZİ YAPIMI  

-Bu yaklaşımda, analizi yapılan becerinin basamakları yapılış sırasına göre en son yapılandan 

en önce yapılana doğru sıralanmaktadır. 

-Alan yazına bakıldığında, tersine zincirleme yaklaşımıyla analizin, yaygın olarak giyinme 

becerilerinin öğretiminde kullanıldığı görülmektedir. 

1.Ayak bileğine kadar giydirilmiş çorabı giyer. 

-Her iki eliyle çorabın koncuna uzanır. 

-Her iki elinin baş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde, çorabın 

koncundan tutar. 

-Çorabı yukarı çeker. 

2.Topuğuna kadar giydirilmiş çorabı giyer. 

-Her iki eliyle çorabın koncuna uzanır. 

-Her iki elinin baş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde çorabın 

koncundan tutar. 

-Elleriyle çorabı iki yana açar. 

-Çorabı topuğuna geçirir. 

-Çorabı yukarı çeker. 

3.Ayak parmaklarına kadar geçirilmiş çorabı giyer. 

-Her iki eliyle çorabın koncuna uzanır. 

-Her iki elinin baş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde çorabın 

koncundan tutar. 

-Çorabı ayak bileğine kadar çeker. 

-Ellerini iki yana doğru çekerek çorabı açar. 

-Çorabı topuğuna geçirir. 

-Çorabı yukarı çeker. 
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DİŞ FIRÇALAMA BECERİ ANALİZİ 

1.Macunun kapağını açar. 

-Kullanmadığı eliyle macun tüpünü tutar. 

-Kullandığı eliyle macun tüpünün kapağını tutar. 

-Kapağı açış yönüne doğru çevirerek açar. 

-Kapağı lavabonun üstüne bırakır. 

-Kullandığı eliyle macun tüpünü alttan tutar. 

-Kullanmadığı elini macun tüpünden çeker. 

2.Fırçaya macun sürer. 

-Kullanmadığı eliyle diş fırçasını kaptan alır. 

-Kullanmadığı eliyle diş fırçasının sapından tutar. 

-Macunu bir miktar sıkar. 

-Fırçaya macunu sürer. 

-Fırçayı lavabonun kenarına koyar. 

-Kullanmadığı elini macun tüpünden çeker. 

-Kullandığı eliyle kapağı tutar. 

-Kapağı kapanış yönüne doğru çevirerek kapatır. 

-Macun tüpünü lavabonun üzerine bırakır. 

3.Dilerini fırçalar. 

-Kullandığı eliyle fırçayı tutar. 

-Ağzını açar. 

-Dişlerini birleştirir. 

-Fırçayı ön dişlerine dayar. 

-Fırçayı aşağı yukarı hareket ettirerek dişlerini fırçalar. 

-Fırçayı yan dişlerine dayar. 
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-Fırçayı aşağı yukarı hareket ettirerek dişlerini fırçalar. 

-Fırçayı dişlerinin arkasına dayar. 

-Fırçayı aşağı yukarı hareket ettirerek dişlerini fırçalar.  

-Ağzındakileri lavaboya tükürür. 

4.Diş fırçasını yıkar. 

-Kullanmadığı eliyle fırçayı tutar. 

-Kullandığı eliyle musluğu açar. 

-Kullandığı eliyle fırçayı ovalayarak yıkar. 

-Fırçayı sandalyedeki kabın içine koyar. 

5.Ağzını çalkalar. 

-Ağzına bir miktar su alır. 

-Ağzını çalkalar. 

-Ağzındaki suyu lavaboya tükürür. 

-Kullandığı eliyle musluğu kapatır. 

 

 

 

ÖLÇÜ ARACININ HAZIRLANMASI 

Ölçüt bağımlı testler, öğrencinin öğretim amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğini 

değerlendirmeye yöneliktir.  

Öğretim öncesinden öğrencinin bir beceride performans düzeyini (başlama düzeyini) 

belirlemek, öğretim sırasında öğrencinin gösterdiği ilerlemeyi kaydetmek ve öğretim sonunda 

öğrencinin öğretim amaçlarını gerçekleştirme düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır. 

Beceri öğretim materyalinin ilk basamağını oluşturan ölçü aracının hazırlanmasında beceri 

analizi yapıldıktan sonra beceri analizinin basamakları ölçü aracının bildirimlerini 

oluşturacaktır. 

Bildirimler yazıldıktan sonra ölçüt belirlenmelidir. 
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Bildirimler yönergelere dönüştürülmelidir. 

Değerlendirme yöntemi seçilmelidir.  

PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

Beceri analizlerinden yararlanarak hazırlanan ölçüt bağımlı testlerde, her bildirim için yer 

alan sorular öğrenciye sorularak, doğru ve yanlış tepkileri kaydedilerek öğrencinin 

performans düzeyi (yapabildikleri) belirlenir. Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi, 

öğretime nereden başlanacağına hizmet etmektedir. (Varol,1992:16) 

Beceri değerlendirmenin iki yolu vardır: 

-Tek fırsat yöntemi 

-Çoklu fırsat yöntemi 

TEK FIRSAT YÖNTEMİ 

-Bu yöntemde, bireye beceri analizinde yer alan basamakları yerine getirmesi için ana 

yönerge verilir, 

-Bireye doğru yaptığı her basamak için (+) alır, birey bir basamağı yanlış yaparsa yanıt için 

ayrılan sürede yapmazsa ya da yanıt için ayrılan süreden uygun olmayan davranışlar 

sergilenirse (-) alır ve değerlendirmeye son verilir. 

-Beceri analizinde gerçekleştirilen ilk yanlış basamaktan sonra, geriye kalan tüm basamaklar 

için de (-) verilerek değerlendirilme sonlandırılır.  

-Öğrencinin beceriyi gerçekleştirmesi için ortam ve materyaller düzenlenir. 

-Öğretmen çocuğa çorap giyme ile ilgili bir çalışma yapacaklarını, çalışma sırasında 

öğrencinin yaptıklarını çizelgeye işaretleyeceğini, kurallar ve verilecek pekiştireçlerle ilgili 

bilgi verilir. 

-Beceri ile ilgili ana yönergeyi verir (Çorabı giy) 

-Öğrencinin bağımsız ve doğru gerçekleştirdiği basamaklar beceri bölümüne (+) olarak 

işaretlenir, öğrencinin yapamadığı, yanlış yaptığı basamakta durulur ve bu beceride 

başlayarak sonraki basamaklarda (-) olarak işaretlenir.  

TEK FIRSAT YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRME YAPMANIN AVANTAJLARI  

-Değerlendirme kısa sürede tamamlanır. 

-Bireyin yanlış yaptığı ilk basamakta değerlendirme sona erdirilerek öğretime geçildiği için 

öğretime ayrılan süre artar. 
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-Değerlendirme sırasında öğrenmenin gerçekleşmesi çok küçük bir olasılık olduğu için 

uygulamanın etkisi daha kesin biçimde ortaya konur. 

DEZAVANTAJLARI 

-Tek fırsat yönteminde beceri analizinde bireyin doğru olarak sergileyebileceği basamaklar 

varken, bireyin yanlış yaptığı ilk basamakta değerlendirmeye son verildiği için tüm 

basamaklara ilişkin doğru bir değerlendirme yapılamamış olabilir.  

ÇOKLU FIRSAT YÖNTEMİ 

Çoklu fırsat yöntemiyle öğrencinin becerinin her bir basamağını hangi ipucu kullanıldığın da 

gerçekleştirdiği ya da bağımsız olarak yapıp yapmadığı belirlenir. 

-Öğrenciye beceriyle ilgili ana yönerge verilir. 

-Beceri basamağı bağımsız yapılırsa “B” olarak kaydedilir. 

-Beceri basamadığı bağımsız yapılmaz ya da hatalı yapılırsa durdurularak o basamakla ilgili 

sözel ipucu verilir. 

-Sözel ipucu verildiğinde beceri basamağı yapılırsa sözel ipucu olarak “Sİ” kaydedilir.  

-Sözel ipucu verildiğinde, beceri basamağı yapılamaz ise model olunarak, beceri öğrenciye 

gösterilir. 

-Model olunarak beceri basamağı öğrenciye gösterildiğinde, basamak öğrenci tarafından 

yapılırsa, model olma “MO” olarak kaydedilir. 

-Model olunduğunda beceri basamağı öğrenci tarafından gerçekleştirilemezse, fiziksel yardım 

“FY” olarak işaretlenir. 

-Ortam düzenlenir. 

-Öğretmen ne yapacaklarını, kuralları ve kayıt çizelgesine işaretleme yapacağını, çalışma 

sonrası öğrenciye verilecek pekiştireci öğrenciye açıklar. 

-Öğrenciye ana yönerge verilir. (Çorabı giy) 

-Öğrencinin bağımsız olarak gerçekleştirdiği basamaklar ÖBÖA’nın bağımsız sütununa 

işaretlenir. 

-Öğrenci beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa durdurulur ve öğretmen o basamak 

ile ilgili sözel ipucunu verir. 

-Öğrenci sözel ipucu verildiğinde beceri basamağını gerçekleştirirse ÖBÖA’ sözel ipucu 

sütunu işaretlenir. 
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-Öğrenci sözel ipucu verildiğinde beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa durdurulur 

ve öğretmen o basamağı açıklayarak yaparak model olur. 

-Öğrenci öğretmen tarafından beceri basamağı açıklanarak yapıldığında beceriyi 

gerçekleştirirse model olma sütununa işaretleme yapılır.  

-Öğrenci model olunduğunda da beceri basamağını gerçekleştiremezse ÖBÖA’da fiziksel 

yardım sütunu işaretlenir. 

-Öğretmen öğrenciye fiziksel yardımda bulunup beceri basamadığını gerçekleştirmez. 

-Beceri basamadığında beceri diğer basamaklar için yapılması gereken bir davranış ise 

öğrencinin yapabildiklerinin belirlenmesi sürecine son verilir (iki eli ile pantolonun iki 

yanından tutma-pantolon giyme) 

-Beceri basamağındaki davranış, izleyen beceri basamaklarının gerçekleştirilmesinde 

sürdürülmesi gereken davranışlar değil ise bu beceri basamağı öğrenci görmeden öğretmen 

tarafından yapılır (ellerini yıkama – musluğu açma) 

-Öğrencinin izleyen basamakları bağımsız yapmasını sağlamak amacı ile devam et denilir ve 

1-2sn beklenir. 

-Performans alınırken öğrencinin doğru yada yanlış gerçekleştirdikleri beceri basamaklarına 

ilişkin olumlu ya da olumsuz hiçbir tepkide bulunulmaz. 

ÇOKLU FIRSAT YÖNETMİNİN AVANTAJLARI 

-Bu yöntemde bireyin doğru olarak sergileyebileceği tüm basamaklar için şans tanınıyor 

olması, yöntemin bir yararı olarak değerlendirebilir.  

DEZAVANTAJLARI 

-Bireyin doğru olarak sergileyemediği davranışların uygulamacı tarafından yerine getirilmesi 

sırasında, öğrenme gerçekleşebilir. Bu durum, uygulamanın etkililiğinin net biçimde 

görülmesini engelleyebilir.  

 

 

3.Video; Çoklu Fırsat Yönteminin  

Avantajları; 

Bu yöntemde bireyin doğru olarak sergileyebileceği tüm yöntemlerde basamaklı olarak şans 

tanınıyor olması, yöntemin bir yararı olarak değerlendirilebilir. 
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Dezavantajları; 

Bireyin doğru olarak sergileyemediği davranışları uygulamacı tarafından yerine getirilmesi 

sırasında, öğrenme gerçekleştirilebilir.Bu durum uygulamanın etkililiğinin net biçimde 

görülmesini engelleyebilir. 

 

 Beceri: Çorap Giyme 

Öğrencinin Adı Soyadı:    Tarih: 

Bildirimler      

1.Çorabı tutar.                                                                        

a.Her iki elini çoraba uzanır.                                            

b.Her iki elinin boş parmağı elinde, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde, çorabın 

koncundan tutar. 

2.Çorabı ayak parmaklarına geçirir. 

a.Parmaklarını birbirine doğru hareket ettirerek, çorabı toplar. 

b.Çorabı ayak ucuna geçirir. 

3.Çorabı giyer. 

a.Çorabı ayak tarağına kadar çeker. 

b.Elleriyle çorabı iki yana açar. 

c.Çorabı topuğuna geçirir. 

d.Çorabı yukarı çeker. 

 

Yönergeler 

Ana yönerge: Çorabını giy 

1.Çorabı tut. 

a.Her iki elinle çoraba uzan 

b.Her iki elinin boş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde, çorabın 

koncundan tut. 

2.Çoraba ayak parmaklarını geçir. 

a.Parmaklarını birbirine doğru hareket ettirerek çorabı topla  

b.Çorabı ayak ucuna geçir. 

c.Çorabı ayak parmaklarına geçir. 

3.Çorabı giy. 

a.Çorabı ayak tarağına kadar çek. 

b.Elleriyle çorabı iki yana aç. 

c.Çorabı topuğuna geçir. 

d.Çorabı yukarı çek. 

 

 

 

 

 

Beceride performans düzeyi belirlenirken; 

Öncelikle uygulamanın yapılacağı ortam düzenlenir.Bunun için performans alımı sırasında 

ortam, öğrenciyle bire bir çalışılabilecek şeklide düzenlenmelidir. 
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Öğretmen gerektiğinde model olabilmek için performans alımı sırasında öğrencinin yanında 

durmalıdır ve öğretmenin önünde de aynı araç seti bulunmaktadır.Örneğin; çorap giyme 

becerisi için ortam, yerde öğrencinin oturacağı bir minder, minderin önünde öğrencinin 

giyeceği çorap, aynı araç seti öğretmenin önünde de bulunur. 

 

BECERİ ÖĞRETİM SÜRECİ 

 Beceri analizinin bulunduğu ölçü aracının hazırlanması 

 Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi 

 Uzun dönemli ,kısa dönemli ve öğretim amaçlarının belirlenmesi 

 Öğretim planlarının hazırlanması 

 Öğretim değerlendirilmesi 

BECERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN İPUÇLARI 

İPUCU 

 İpucu, belli bir uyaran varlığında, öğrenciye ne ve nasıl yapılacağının hatırlatılmasıdır.  

 İki tür ipucundan söz edilir: tepki ipucu ve uyaran ipucu 

 Tepki ipuçları, öğrencinin doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla öğretmen 

tarafından öğrenciye sunulan davranış şekilleridir.Sözel ipucu, işaret ipucu, model 

ipucu olma ve fiziksel yardımdır. 

 Uyaran ipuçları ise, öğrencinin doğru tepki vermesini sağlamak amacıyla öğretmen 

tarafından, uyaranda yapılan düzenlemelerdir. 

1.Sözel İpucunun Verilmesi Ve Geri Çekilmesi 

 Sözel ipucu, öğretmenin, öğrencinin yapmasını istediği davranışı, sözel olarak ifade 

etmesidir. 

 Sözel ipucu, öğrenciye bir beceriyi yapması için en az yardım etme yoludur.  

 Öğrenmenin çoklu fırsat yöntemiyle beceride yapabildikleri belirlenmeden, öğretimde 

sözel ipucunun kullanması düşünüldüğünde, kullanılacak sözel ipuçlarının öğrenci için 

anlamlı olup olmadığının araştırılması gereklidir. 

 Öğrenci, beceride bağımsızlaştıkça sözel ipuçları geri çekilir. 

 Her iki elinle pantolonunu belinden tut 

 Pantolonun belinden tut 

 Pantolonu tut 

 Tut 

 Fısıltı 

 

2.Model Olma İpucunun Verilmesi Ve Geri Çekilmesi 

Model olma, bir kişinin yaptığı hareketi gözleyerek ve taklit ederek, yapma ve 

öğrenmedir.Beceri öğretiminde model olmanın kullanılabilmesi için, öğrencinin taklit etme 

becerilerine sahip olması gerekmektedir. 

Model olma ipucu kullanırken öğretmenin öğrencinin yanında hafifçe ona dönerek durması en 

etkili sonucu vermektedir. Karşısına geçerek model olunduğunda, öğrenci öğretmenin 

kullandığı eli ya da koluyla aynı şekilde elini kullanarak beceri basamağı yapmaya 

çalışmakta, bu durum kargaşa yaratabilmektedir. 
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Model olma ipucu, sözel ipucu ile birlikte kullanılır ve öğretim süreci içinde model olunan 

hareket geri çekilerek, öğrencinin sadece sözel ipucu ile hareket yapması amaçlanır.  

Öğretimin başında basamağın tamamını hep yapılarak gösterilir, hem de ne yapıldığı 

açıklanarak öğrencinin yapması istenir, daha sonra becerinin daha az bir kısmına model 

olunur ve en son sadece sözel ipucu verilir.,,,, 

 

3.Fiziksel Yardım İpucunun Verilmesi Ve Geri çekilmesi 

 Fiziksel yardım, öğrencinin belli bir uyaranın varlığında bir beceri basamağını 

yapmasını sağlamak amacıyla öğretmenin öğrenciyle birlikte beceri basamağının 

tamamını yapması ve ne yapıldığını söylemesinden, beceri basamağını hiç 

yapmayarak ne yapıldığını söylemesine kadar değişen ve elle yapılan yardımdır. 

 Fiziksel yardım uygulanırken, fiziksel ve sözel ipuçları birlikte 

kullanılmaktadır.Öğrencinin beceri basamağını yapmasını sağlamak amacıyla 

uygulanan fiziksel yardım geri çekilerek öğrenciyi beceri basamağını sözel ipucu ile 

yapar hale getirmek amaçlanır. 

 Öğretmen öğrencinin arkasına geçerek beceri basamağını öğrenciye 

yaptırır.(karşılığını önlemek için). emek yeme gibi uzun süren beceriler için öğretmen 

öğrencinin kullandığı eli tarafına, hafif öğrenciye dönük oturur. 

 Öğrencinin elinden sıkıcı tutularak becerinin yapılması ve ne yapıldığının söylenmesi 

 Öğrencinin katılımı hissedildikçe elin daha hafif tutularak yaptırıması ve ne 

yapıldığının söylenmesi 

 Elin öğrencinin eline/bileğine hafifçe konulması ve yapılanların açıklanması 

 Elin öğrencinin elinin yanında bulundurması ve yapılanların açıklanması 

 Eğer beceri tüm kolun kullanımını gerektiren bir beceri ise; elin üstü, bilek, kol, dirsek 

ve omuza doğu geri çekilir. 

 

UYGUN İPUCUNUN BELİRLENEREK ETKİLİ BİÇİMDE KULLANILMASI 

 En ılımlı ipucu (bireyin üzerinde en az kontrol gerektiren ancak en etkili olan ipucu) 

seçilmektedir. 

 Gerekli durumlarda ipucu türleri birleştirilecek kullanılmalıdır. 

 Davranışla doğrudan ilgili ve en doğal ipucu seçilmelidir. 

 İpucu sadece öğrencinin dikkatini yönelttiği durumlarda sunulmaktadır. 

 İpucu öğrenciyi destekleyici biçimde ve öğretim atmosferi içinde sunulmalıdır. 

 İpucu olabildiğince erken silikleştirilmelidir. 

 İpucu gelişigüzel biçimde kullanılmamalıdır. 

 

ÖZBAKIM VE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİ KAZANDIRMADA 

KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMELERİ 

 Yanlışsız öğretim yöntemleri 

 Tüm beceri yaklaşımı 

 İleri zincirleme yaklaşımı 

 Tersine zincirleme yaklaşımı 

 Gözleyerek öğrenme 
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 Gömülü öğretim 

 Benzetilmiş ortamlarda öğretim 

 video model ile öğretim 

 

BECERİ ÖĞRETİM SÜRECİ 

 Beceri analizinin bulunduğu ölçü aracının hazırlanması  

 Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi 

 Uzun dönemli, kısa dönemli, ve öğretim amaçlarının belirlenmesi 

 Öğretim planlarının hazırlanması 

 Öğretimin değerlendirilmesi 

UZUN DÖNEMLİ, KISA DÖNEMLİVE ÖĞRETİM AMAÇLARININ 

BELİRLENMESİ 

 Bir becerinin öğretiminde ulaşılması hedeflenen uzun dönemli amaç, öğrenciyi o 

beceriyi bağımsız yapar hale getirmektedir. 

 Öğrencinin beceri analizinde “-“ aldığı basamaklar bizim kısa dönemli amaçlarımızı 

oluşturmaktadır. 

 Kısa dönemi amaçlarımızdan o ders için çalıştığımız basamak ise öğretim amacımızı 

oluşturmaktadır. 

 Öğrencinin bir beceride yapabildiklerinin belirlenmesinin ardından önce uzun dönemli 

amaç oluşturulur ve daha sonra her bir beceri basamağına ilişkin olarak öğrencinin 

yapabilme düzeyine göre alt amaçlar oluşturulur. 

 Öğrenicinin bir beceri basamağındaki düzeyi “fiziksel yardımda bulunulduğunda 

yapıyor” şeklinde ise, amaçlar önce öğrenci fiziksel yardımda bulunulduğunda, daha 

sonra sözel ipucu verildiğinde en son ise bağımsız yapar şeklinde sıralanır. 

AMAÇLARIN DÜZENLENMESİ 

 Öğrenci için belirlenen alt amaçla farklı yaklaşımlara göre düzenlenerek öğretim 

içeriği oluşturulabilir. 

 İleri zincirleme 

 Tersine zincirleme 

 Tüm beceri 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ VE ALT AMAÇLARIN YAZILMASI 

Uzun dönemli amaç, öğrenciyi o beceriyi bağımsız olarak yapar hale getirmektedir.  

UDA’ya ulaşılacak şekilde alt amaçların oluşturulması öğrencinin beceride yapabildiklerini 

belirleme yöntemine göre farklılık gösterir. 

 

Tek fırsat yöntemine göre, öğrencinin bu beceride yapabildiklerini belirledikten sonra 

öncelikle UDA oluşturulur, daha sonra KDA oluşturulurken iki farklı sıra izlenir.  

 

1.Eğer ele alınan beceri temel öz bakım becerilerinden biri ise, öğrenci beceri 

basamaklarından çoğunu bağımsız olarak gerçekleştirmiyorsa ve öğrenci basit taklit 

becerilerine sahip değilse öğrencinin bağımsız olarak yapamadığı alt amaçların sırasıyla  

 

Öğrenciye fiziksel yardımda bulunulduğunda yapar. 
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Öğrenciye sözel ipucu verildiğinde yapar 

Öğrenci bağımsız olarak yapar şeklinde sıralanabilir. 

 

2.Ele alınan beceri, öz bakım becerilerinin kazanılma sıklığında daha üst sıralarda yer 

alıyorsa, öğrenci taklit etme becerilerine sahip ise öğrencinin yapamadığı basamaklar 

için alt amaçların   

Öğrenci model olunduğunda yapar. 

Öğrenci sözel ipucu verildiğinde yapar. 

Öğrenci bağımsız olarak yapar şeklinde verilmesi uygundur. 

 

İLERİ ZİNCİRLEME YAKLAŞIMINA GÖRE AMAÇLAR 

Uzun dönemli amaçlar düzenlenirken becerinin bütünü bağımsız gerçekleştirmeye yönelik 

uzun dönemli amaçlar konulur. 

Kısa dönemli amaçlar: Uzun dönemli amaca ulaşılacak şekilde her bir temel becerinin 

bağımsız olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak önce yapılan temel beceriden, sonra 

yapılan temel beceriye doğru kısa dönemli amaçlar oluşturulur. 

Her bir kısa dönemli amaca ulaşacak şekilde alt amaçlar, önce yapılan beceri basamağından 

sonra yapılan beceri basamaklarına ve her bir beceri basamağında en fazla yardım içeren 

ipucu verilenden, en az ipucu verilmesine doğru sıralanarak yazılır. 

UDA:Ahmet bağımsız olarak tırnağını kesti. 

KDA1: Ahmet bağımsız olarak tırnak makasını tutar. 

          ÖA1:Tırnak makasının bastırılan uçlarını baş ve işaret parmağı ile kavrayarak tutar.  

          ÖA2:Tırnak makasını tuttuğu eli ile aşağı yukarı bastırarak tırnak makasının uçlarını 

birleştirir. 

KDA2:Ahmet bağımsız olarak tırnak makasına tırnağı yerleştirir. 

          ÖA1:Tırnağına yapıştırılan takma tırnağın ucunu tırnak makasının kesici kısımlarının 

arasına yerleştirir. 

KDA3:Ahmet bağımsız olarak tırnağını keser. 

      ÖA1:Tırnak makasının tuttuğu kısımlarına bastırır. 

 

TERSİNE ZİNCİRLEME YAKLAŞIMINA GÖRE AMAÇLARIN YAZIMI 

Uzun dönemli amaçlar, becerinin bütününün bağımsız olarak gerçekleştirilmesine yönelik 

olarak konur. 

Kısa dönemli amaçlar, uzun döneme ulaşacak şekilde, her bir temel becerinin bağımsız 

olarak gerçekleştirilmesine yöneli olarak en son yapılan temel becerinin bağımsız olarak 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak en son yapılan temel beceriden, en önce yapılan temel 

beceriye doğru oluşturulur. 

Alt amaçlar, Her bir kısa dönemli amaca ulaşılacak şekilde, önce yapılan beceri 

basamağından, sonra yapılan beceri basamağına doğru ve her bir becerinin basamağının en 

fazla yardım içeren ipucu ile yapılmasından en az ipucu ile yapılmasını gerektirecek şekilde 

sıraya konur. 

UDA:Ahmet bağımsız olarak çorabını giyer. 

KDA 1:Ayak parmaklarından geçirilmiş çorabı giyer. 

KDA 2:Ayak parmaklarından geçirilmiş çorabı giyer. 

KDA 3:Eline verilmiş çorabı giyer. 
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TÜM BECERİ YAKLAŞIMINA GÖRE AMAÇLAR 

Uzun dönemli amaçlar, Tüm becerilerin bağımsız yapılmasına yönelik konulur. 

Kısa dönemli amaçlar, Uzun döneme ulaşacak şekilde becerinin en fazla ipucu ile 

gerçekleştirilmesinden en az ipucu ile gerçekleştirilmesine doğru becerinin bütününü içeren 

KDA’ların oluşturulur. 

Öğretim amaçları, kısa dönemli amaçları gerçekleştirecek şekilde her bir beceri basamağı için, 

önce yapılandan sonra yapılana doğru sıralanır. 

UDA.Suna bir dönem sonunda gerektiği durumlarla bağımsız olarak fermuarı kapatır.  

KDA 1.Suna gerektiği durumlarda fiziksel yardımla fermuarı kapatır. 

KDA2.Suna gerektiği durumlarda sözel ipucu ile fermuarı kapatır. 

KDA3.Suna gerektiği durumlarda bağımsız olarak fermuarı kapatır. 

Tüm beceri, ileri zincirleme ve tersine zincirleme yaklaşımlarına göre amaçların 

düzenlenmesinde 

 ilk basamak üç yaklaşım için de uzun dönemli amaç belirlemektir. 

 

4.videoÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERDE BECERİ ÖĞRETİMİ VE 

YÖNTEMİ  4. VİDEO 

 Tüm beceri,ileri zincirleme ve tersine zincirleme yaklaşımlarına göre amaçların 

düzenlenmesinde, ilk basamak üç yaklaşım içinde uzun dönemli amaç belirlemektir. 

 Tüm beceri yaklaşımına göre amaçların düzenlenmesinde kısa dönemli amaçların 

oluşturulması, ileri ve tersine zincirlemem yaklaşımına göre kısa dönemli amaçların 

oluşturulmasından farklılık gösterilmektedir. 

 Tüm beceri yaklaşımında kısa dönemli amaçlar becerinin bütününün en fazla ipucuyla 

gerçekleştirilmesinden en az ipucuyla gerçekleştirilmesine doğru bir sıra izlemektedir. 

 İleri zincirleme ve geri zincirleme yaklaşımlarında kısa dönemli amaçlar her bir temel 

beceri için konulmaktadır. 

 İleri ve geri zincirleme yaklaşımlarına göre kısa dönemli amaçların oluşturulmasındaki 

farklılık ise, ileri zincirleme yaklaşımlarında temel beceriler için konulan kısa dönemli 

amaçların en önce yapılandan en son yapılana doğru bir sıra izlemesi 

 Tersine zincirleme yaklaşımında temel beceriler için konulan kısa dönemli amaçların 

en son yapılandan en önce yapılana doğru bir sıra izlemesi olmaktadır. 

 Kısa dönemli amaçları gerçekleştirecek şekilde alt amaçların sıraya konulması, her üç 

yaklaşımda da en fazla ipucu gerektirenden en az ipucu gerektirene doğru olmaktadır.  

BECERİ ÖĞRETİM SÜRECİ 

 Beceri analizinin bulunduğu ölçü aracının hazırlanması 

 Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi 

 Uzun dönemli kısa dönemli ve öğretim amaçlarının belirlenmesi 

 Öğretim planlarının hazırlanması 

 Öğretimin değerlendirilmesi 
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ÖĞRETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI 

 Öğretim için zincirleme davranışların beceri analizleri geliştirildikten  ve performans 

düzeyi belirlendikten sonra uygulamacı bu beceriyi nasıl öğreteceğine karar verilir. Bu 

karar doğrultusunda da öğretim planları hazırlanır. Bu konuyla ilgili yayınlar 

incelendiğinde beceri analizinin üç biçimde öğretilebildiği görülmektedir. 

-ileriye zincirleme  

-tersine zincirleme  

-tüm basamak bir arada öğretimi 

 

ÖĞRETİMİN PLANLANMASI 

 Öğretimin gerçekleştiremediği alt amaçlara yönelik öğretim planı hazırlanır. 

 Öğretim planında; 

1.Öğrencinin beceri yapabilme düzeyi  

2.Öğretim amacı 

3.Öğretim yöntemi 

4.Öğretim amacının gerektirdiği araç ve gereçler 

5.Öğretim ortamı 

6.Kullanılacak pekiştireçler 

 Öğretim sürecine etki edebilecek olan problem davranışlar belirlenir ve 

azaltılması için kullanılacak işlem süreçleri belirlenir. 

 Öğretim sırasında öğrenci performansında olan değişiklerin nasıl izleneceği 

saptanır. 

NEREDE ÖĞRETİM YAPILMALI 

 Öğretimin yapıldığı ortam, öğrencinin özelliklerine bağlı olarak düzenlenmelidir. 

 Örneğin; bazı durumlarda çevredeki tüm ilgi dağıtıcı unsurları ortamdan uzaklaştırmak 

gerekirken , bazı durumlarda çevrede hiçbir değişiklik yapılmasına gerek 

duyulmayabilir. 

 Öğrencinin belli becerilerin öğretimi için kullanılan yerleri öğrenmesi öğretimi 

kolaylaştırır. Öğrenci beceriyi tamamen öğrendikten sonra başka ortamlarda da 

çalışarak becerinin genellemesi sağlanmalıdır. 
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HANGİ MATERYALLERE GEREKSİNİM VARDIR? 

 Beceri öğretimi sırasında pek çok materyal kullanmak gerekecektir. Ancak 

kullanılacak materyallere öğrencinin gözünden bakmak işimizi kolaylaştıracaktır. 

 Kullanmayı düşündüğümüz araçlar öğrencinin dikkatini çekebilecek mi? ilginç ve ona 

bakmak keyif veriyor mu? Tutması ve hareket ettirmesi kolay mı? Çok mu küçük? 

Çok ağır mı? Güvenli mi? Yanlışlıkla düştüğünde kırılır mı? 

 Çalışılacak öğrencinin özeliklerine bağlı olarak,’’Bu öğrenci bu materyallerle bu 

beceriyi gerçekleştirebilir mi yoksa materyallerde değişiklik yaparsam öğrenme şansı 

daha yüksek olur mu?’’ sorusu her zaman akılda tutulmalıdır 

 

 

İLERİYE ZİNCİRLEME YAKLAŞIMINA GÖRE ÖĞRETİM 

 Beceri analizinde yer alan ilk basamakla öğretime başlanarak her denemede yalnızca 

bir basamağın öğretilmesidir. Birinci basamak birey tarafından bağımsız yapılınca, 

ikinci basamağın öğretimine geçilir. 

 Öğretim yapılırken ilk işlem basamağı (birinci temel beceri) üzerinde durulup diğer 

işlem basamakların (diğer temel becerilerin) öğretimi yapılmaz. Öğrenci, ilk işlem 

basamağını bağımsız olarak gerçekleştirdikten sonra ikinci işlem basamağına geçilir.  

 Bu süreç beceri analizince yer alan tüm basamakların öğretimi geçekleşinceye kadar 

sürdürülür.  

TERSİNE ZİNCİRLEME YÖNTEMİNE GÖRE ÖĞRETİM 

 İleri zincirlemenin tersi olarak düşünülebilir. Tersine zincirleme, zincirleme davranışın 

beceri analizinde yer alan son basamakla öğretime başlanarak her denemede bir 

basamağın öğretilmesi olarak tanımlanır.  

 Son basamakta öğretim gerçekleştirildikten sonra, sondan ikinci basamaktan öğretime 

başlanır. Bu süreç beceri analizindeki ilk basamağın öğretimi gerçekleştirilinceye 

kadar sürdürülür.  

 Tersine zincirleme yöntemi her beceri için uygun olmayabilir. Özellikle giyinme 

becerilerinde ve bazı mesleki becerilerde tersine zincirleme yönteminin diğer 

yöntemlere göre daha etkili olduğu bilinmektedir.  

 Bunun nedeni, öğrencinin başlangıçta gerçekleştirmesini beklediğimiz becerinin 

oldukça az sayıda işlem basamağını içermesi, kolaylıkla başarıya ulaşmasının 

mümkün olması ve diğer basamakların öğretimi yapılırken bağımsıza ulaştığı işlem 

basamaklarını da tekrarlamasıdır.  
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o Örneğin kazak giyme becerisinin öğretiminde, önce öğrencinin göğsüne kadar 

öğretmen tarafından giydirilir ve öğrenciden kazağı beline doğru çekmesi 

istenir. 

o Daha sonra tek kolu giydirilmiş kazağın öğretimine yer verilir. 

o Sonra boğazına kadar giydirilmiş kazağın öğretimine yer verilir. 

o En sonunda öğrencinin önünde duran kazağı giymesinin öğretimine yer verilir.  

o Evden okula gitme becerisi kazandırılmak isteniyorsa; 

o Okula yakın bir mesafeden okula gitme, 

o Apartman önünden okula gitme, 

o Evden okula gitme şeklinde tersine zincirleme yaklaşımı kullanılarak 

hedeflenen beceri kazandırılabilir.  

TÜM BECERİ YÖNTEMİNE GÖRE ÖĞRETİM 

 Tüm basamakların bir arada öğretimi, her denemede zincirleme davranışın beceri 

analizinde yer alan bir basamağın öğretilmesi yerine basamaklarının tümünün birden 

öğretilmesi olarak tanımlanabilir.  

 Bu yöntemin kullanılabilmesi için de performans alımı öncesi hazırlanan beceri 

analizinin, ileri zincirlemeye göre yapılması gerekir. Bu yöntemin uygulanması 

sırasında becerinin bütün işlem basamakları için öğretim yapılır. Her öğretim 

oturumunda beceri basamaklarındaki ipuçları yavaş yavaş çekilerek becerinin tümü 

gerçekleştirilmeye çalışılır.  

ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Öğrencinin, öğretim süresince ve öğretim sonunda sürekli olarak değerlendirilmesi 

gerekir.  

o Tek fırsat 

o Çok fırsat  

Tuvalet Becerileri 

Özel gereksinimi olan çocuklar, normal çocuklara göre tuvalet alışkanlığını daha geç 

öğrenirler; kimi çocuk yetişkinliğe kadar bu beceriyi kazanamayabilir. Bazı çocuklar 

tuvaletini kontrol edebilmekte ancak tuvalete gidip tuvaletini bağımsız yapma becerisine 

sahip olamamaktadır. Bu nedenle anne babaların temel kaygılarından biri de tuvalet 

becerisinin öğretimidir. Tuvalet yapma becerisi iki aşamadan oluşur; 

1. Çocukta bağırsak ve mesane kontrolünün oluşması, 

2. Bağımsız tuvalet alışkanlığının kazandırılmasıdır.  

 Yani tuvaleti gelen çocuğun bunu davranışlarıyla veya sözle haber vermesi tuvaletini 

kontrol etme becerisi, 
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 Tuvaleti gelen çocuğun tuvalete gidip bağımsız olarak tuvaletini yapması tuvaletini 

yapma becerisi olarak kabul edilir.  

Birinci basamak ikinci basamak için ön koşul niteliğindedir. Mesane ve bağırsak kontrolü 

gelişimsel bir düzen içinde gerçekleşir. Örneğin, bağırsak kontrolü mesane kontrolünden önce 

kazanılır. Ayrıca her iki kontrol uzun bir süre sadece gündüz olur. Yani gündüz sorunsuz 

tuvaletini yapan çocuk, belli bir zaman gece altına kaçırmayı ve yapmayı sürdürür.  

Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği her doğru tepki için, ‘’Aferin, çok güzel, 

harikasın, süpersin’’ vb. övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama, sırt sıvazlama gibi dokunsal 

pekiştireç kullanılır. Öğretimin sonunda ise çocuğa sevdiği yiyecek, nesne veya etkinlik 

içerikli pekiştireçlerden biri verilir (oyuncakla oynama, 1 tane elma, 1 tane muz, 1 adet küçük 

kek gibi). Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça pekiştireçler geri çekilir.  

Değerlendirme:Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri forma işlenir. Bütün amaçlar 

için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir.  

Tuvalet kontrol öğretimine başlanmadan önce çocuğun aşağıdaki ön koşul davranışlarından 

birkaçını yapabilmesi gerekmektedir.  

 Merkezi sinir sistemi ile mesane ve bağırsak kontrolünün gelişmesine bağlı olarak 

kaka ve idrarın belli bir düven içinde olması gerekir, yani çocuk gün içinde en az bir 

saat kuru kalabilmelidir (İLK KOŞUL) 

 Kısa bir uykudan sonra altını ıslatmadan uyanabilmelidir.  

 İdrar ve kakasının geldiğini davranışlarıyla (jest, mimik) belirtebilmelidir.  

 İdrar ve kakasının geldiğini sözel olarak ya da davranışlarıyla ifade edebilmelidir.  

 Islak ve kirli bezlerden rahatsız olduğunu belirtebilmelidir. 

 En az 3-4 dakika kesintisiz oturabilmelidir.  

 Basit yönergelere uyabilmelidir.  

Tuvalet kontrolü öğretimi önce gündüz ele alınmalıdır. Çocuk gündüz tuvalet kontrolünü %80 

oranında kazandıktan sonra gece öğretimine başlanmalıdır. Önceliğin çiş kontrolüne 

verilmesinde fayda vardır. Daha sonra kaka kontrolü eğitimi verilmelidir.  

Tuvalet Kontrolünün Öğretimi İçin Ön Hazırlık 

 Aile çocuğun altını değiştirirken yüzünü buruşturmamalı, burnunu kapatmamalı ve 

tiksindiğini belirten davranışlar sergilememelidir. Çocuk altına yaptığında ‘’Yine 

ortalığı kokuttun’’, ‘’Bıktım senin kakanı temizlemekten’’, ‘’Ne zaman büyüyüp beni 

bu pisliğinden kurtaracaksın?’’ vb. sözler kullanmamalıdır. Çocuk, kaka ve idrar 

yapmanın kötü bir davranış olduğunu düşünebileceğinden anne tiksinse bile bunu 

hiçbir şekilde çocuğa yansıtmamalıdır.  
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 Varsa kardeşler çocuğa model olmalıdır. Çocuk onların tuvalet yapma biçimlerini 

görürse tuvalet alışkanlığını daha çabuk edinir. 

 Çocuğun anlayabileceği yönergeler kullanılmalı ve mümkünse eğitim süresince bu 

yönergeler sabit tutulmalıdır. Örneğin taleplerini 1-2 sözcükle ifade eden çocuklar 

hazırlık sürecinde, tuvalete götürülürken ‘’Tuvalet’’ veya ‘’Tuvalete gidelim’’ gibi 

basit yönergeler kullanılabilir. Bu ifadelerin çocuğa kullandırılması da önemlidir. 

İfade edici dil becerileri olmayan (konuşmayan veya konuşamayan) çocuklar için belli 

bir davranış formu kullanılabilir. Örneğin tuvalete her götürülüşünde hem sözel 

ifadeler kullanılabilir hem de çocuğun kasıklarına hafifçe dokunulabilir. Böylece 

çocuk ileride tuvaletini haber vermek için kasıklarına dokunabilir.  

 Tuvalet çocuğun boyuna uygun değilse, tuvaletin önüne bir basamak veya tabure 

konulmalıdır. Ayrıca klozetin üstüne çocuklar için yapılmış ilave bir oturma yeri 

konulmalıdır. Gerekirse lazımlık kullanılabilir ki lazımlığın kullanılması daha tavsiye 

edilenidir. Çünkü çocuk tuvalete götürüldüğünde tuvaletini yapması için beklemesi 

gerekecektir (5-10 dk.). 

 Çocuğun kolaylıkla çıkarıp giyebileceği lastikli pantolon ve külotlar giydirilmelidir. 

Tuvalete gitmek ya da lazımlığa oturmak istemediğinde elbiseleri tamamen 

çıkartılmadan lazımlığa oturması sağlanmalıdır ki bu alışması için gerekli olan bir 

beceridir. Bunu yaparken çocuk zorlanmamalı, oyun havasında yapılmalıdır. 

Lazımlığa oturma süresi ilk başlarda 1-2 dakika olmalı ve giderek arttırılmalıdır. 

Yavaş yavaş çıplak olarak oturtulmaya alıştırılmalıdır.  

 Altını her kirlettiğinde altı temizlendikten sonra yeni bez bağlamadan çıplak olarak 

oturtulmalıdır. Her defasında altı banyoda değiştirilmelidir. Çocuğa pantolon ve 

külotunu indirip çekme becerisi kazandırılmalıdır. Çocuğun bu konudaki her başarısı 

taktir edilmeli ve ödüllerle pekiştirilmelidir. Tuvaletten sonra sifon çekme ve ellerini 

yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır.  

 Kız çocuğuna tuvalet sonrası temizlik öğretilirken silmeyi önden arkaya doğru 

yapması sağlanmalıdır. Arkadan öne doğru temizlik yapıldığında bakteriler vajinaya 

geçerek idrar yollarında çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir.  

 İlk olarak iki hafta süreyle çocuğun tuvaletini yapma zamanları saptanır. Bunun için 

kayıt formu kullanılır.  

Kuruluk Saatlerini Belirleme 

 Çocuğun tuvaletini yapma saatlerini belirlemek amacıyla ‘’kuruluk saatlerini 

belirleme kayıt formu’’ hazırlanır. Kayıt formu çocuğun uyanık olduğu saatleri 

kapsar. Form birer saatlik zaman dilimlerine bölünür ve her 1 saatte bir çocuk 

tuvalete götürülür. Kuru olup olmadığı kontrol edilir ve ilgili bölüm işaretlenir. 

Eğer altı kuruysa tuvalete/lazımlığa oturtulur. Birkaç dakika beklenir. Boşaltım 

gerçekleşirse kaydedilir. Boşaltım olmazsa çocuğun bezi yeniden bağlanır ve ilgili 

bölüm işaretlenir.  



444 
 

       

 Bu süre ortalama 2 hafta sürer. Bu süre içinde çocuk tuvalete götürülürken veya 

lazımlığa oturtulurken tuvaletini yapması için zorlanmaz ve altına yaptığı zaman 

da herhangi olumsuz tepki vermeden bezi değiştirilir.  

             5. VİDEO;KURULUK SAATLERİNİ BELİRLEME 

 Çocuğun tuvaletini yapma saatlerini belirlemek amacıyla ‘’kuruluk saatlerini 

belirleme kayıt formu’’hazırlanır. Kayıt formu çocuğun uyanık olduğu saatleri kapsar. 

Form 1’er saatlik/zaman dilimlerine bölünür ve her 1 saatte bir çocuk 

banyoya/tuvalete götürülür. Kuru olup olmadığı kontrol edilir ve ilgili bölüm 

işaretlenir. Eğer altı kuruysa tuvalete/lazımlığa oturtulur. Birkaç dakika beklenir. 

Boşalım gerçekleşirse kaydedilir. Boşaltım olmazsa çocuğun bezi yeniden bağlanır ve 

ilgili bölüm işaretlenir. 

 Bu süre ortalama iki hafta sürer. Bu süre içinde çocuk tuvalete götürülürken veya 

lazımlığa oturtulurken tuvaletini yapması için zorlanmaz ve altına yaptığı zaman da 

herhangi olumsuz tepki verilmeden bezi değiştirilir. 

 Çocuk, günde 5-6 defa çiş, 2-3 defa da kaka yapar. Çiş yapma aralıkları1-2 saat 

arasında değişirken kaka yapma aralıkları daha uzundur. Kayıt formunun sonuçları 

değerlendirilir. Çocuk, gün içinde en az birer saatlik aralıklarla kuru kalabliyorsa 

tuvalet kontrolü öğretimine başlanır, eğer bir saat kuru kalamıyorsa , tuvalet 

kontrolünün öğretimi 2-3 ay ertelenir ve bu sürenin sonunda kayıt formu yeniden 

tutulur. 

 Kuruluk saatlerini belirleme kayıt formu için aşağıdaki sembolle, gerekli durumlarda 

kullanılır. 

K:Tuvalette kakasını yaptı. 

Ç: Tuvalette çişini yaptı. 

K/Ç: Tuvalette kaka ve çişini yaptı. 

BÇ: Altını ıslattı.(bezine çiş yaptı.) 

BK: Altını kirletti.(bezine kakasını yaptı.) 

T: Çocuk tuvalete götürüldü ama boşaltım gerçekleşmedi. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8.00               

9.00               

10.00               

11.00               

12.00               

13.00               
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14.00               

15.00               

16.00               

17.00               

18.00               

19.00               

20.00               

21.00               

22.00               

23.00               

 

Tuvalet Kontrolünün Öğretimi 

Tuvalet kontrolünün öğretimi için çok sayıda yöntem geliştirilebilir; ancak yaygın olarak şu 

üç yaklaşım tercih edilir: 

-Geleneksel Yöntem 

-Yoğun Yöntem 

-Hızlı Yöntem 

 

1)GELENEKSEL YÖNTEMLE TUVALET KONTROLÜ ÖĞRETİMİ  

Gündüz Tuvalet Öğretimine Başlama 

Tuvalet eğitim uzun ve zorlu bir süreç olduğu için, bu işi sadece anneye vermek, hem sonucu 

olumsuz etkileyebilir, hem de annenin çok yıpranmasına yol açabilir. Bu nedenle bir 

eğitimcinin desteği ve aile bireylerinden birkaçının bu süreçte görev alması gerekir. Kayıt 

formunda çocuğun tuvaletini yaptığı saatler test edilir ve kuru kalabildiği süre belirlenir. Bu 

süre en az 1 saat olmak zorundadır. 

 

Yeni bir kayıt formu hazırlanır. Öğretim sürecinde çocuğun altı gündüz bezle bağlanmaz. 

Gece eğitimine başlayıncaya kadar, yatmadan önce çocuğun altı bezlenir. Tuttuğumuz kayıt 

formundan alınan bilgilere göre belirlenen saatten 5-10 dakika önce çocuk tuvalete veya 

lazımlığın yanına götürülür. Her gidişinde ‘’tuvalete’’ denilir veya belirlenen davranış kalıbı 

tekrarlanır. Pantolonu, külotunu çıkarıp lazımlığa/klozete oturtulur. 7-8 dakika bekletilir. 

Boşaltım gerçekleşirse çocuğa tuvalet ortamına uygun bir pekiştireç verilir.( aferin benim  

kızıma/oğluma tuvaletini yaptı) Boşaltım gerçekleşmezse , olumsuz tepki göstermeden 

külotunu, pantolonunu giymesi sağlanarak, önceki ortama dönülür. 
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   5-6 dakika oyalanması için beklenir,sonra tekrar tuvaletini yapacağı ortama gitmesi için 

gerekli yönergeler kullanılır. İkinci sefer götürüldüğünde tuvaletini yaparsa ödüllendirilir. 

Yine yapmazsa olumsuz tepki verilmeden geri dönülür ve daha sonraki tuvalete götürülme 

zamanı beklenir. Gerçekleşen boşaltımlar, tarih ve saat belirtilerek kaydedilir. 

 

   Eğitim sırasında, çocuk zaman zaman altına kaçırabilir ve altını ıslatabilir. Bu durumlarda, 

bir şey olmamış gibi davranılır ve altı temizlenir. Eğitim sürecinde gerekli ipuçları kullanılır 

ve giderek silikleştirilir. Çocuğun hasta olduğu durumlarda tuvalet kontrolünde sapma 

yaşanabilir. 

 

Gece Tuvalet Kontrolü Öğretimine Başlama  

   Çocuk gündüz tuvalet kontrolünü hedeflenen ölçülerde (ortalama %70-80 randa) kazandıysa 

gece tuvalet kontrolüne başlanabilir.(bazen çiş veya kaka kaçırması normal karşılanmalı ve bu 

durum gece eğitimine başlanması için engel değildir.) 

  Gece eğitiminin takibi için kayıt formu hazırlanır. Gündüz öğretiminde olduğu gibi gece 

öğretimine başlarken, çocuğun altı bağlanmaz, yatağının üstüne sıvı geçirmeyen çarşaf 

serilebilir. Yatma zamanına 1-2 saat kala , çocuğa su dışında başka içecek (kola,çay,meyve 

suyu vb)içirilmez. Yatmadan birkaç dakika önce tuvalete gitmesi sağlanır. 

Çocuk, uyuduktan 1,5-2 saat sonra uyandırılarak, kontrol edilir. Alnını ıslatmışsa, bir şey 

söylemeden çarşaf ve giysileri değiştirilir ve bir sonraki gece, belirlenen saatten 5-10 dakika 

daha erken uyandırılır. 

   Kuruysa tuvalete götürülür ve tuvaletini yapması sağlanır. Tuvaletini yaparsa sözel 

ifadelerle pekiştirilir. Yapmazsa bir şey olmamış gibi davranılarak tuvaletten çıkılır ve 

kaydedilir. Üç-dört gün aynı saatte uyandırılır, beşinci gün 10-15 dakika daha geç uyandırılır. 

    Çocuk yattıktan1,5 saat sonra uyandırılıp çişini yaptığı halde gece altını ıslatıyorsa, ilk 

uyandırmadan 3 saat sonra tekrar uyandırılıp tuvalete götürülebilir. Çocuk, bütün gece 

tuvaletini kontrol etmeyi öğreninceye kadar bu yöntem devam ettirilir. 
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2)YOĞUN YÖNTEMLE TUVALET  KONTROLÜ ÖĞRETİMİ 

Hazırlık  Çalışmaları  

-Ortalama2hafta süreyle hazırlık çalışmaları yapılır. 

-Bu sürede çocuğun altı bağlanmaz. 

-Çocuk 60 dakikalık aralarla tuvalete götürülür. 

-Bezi çıkartılır ve klozete 4-5 dakika oturması sağlanır. 

-Çocuk çiş veya kaka yaparsa pekiştirilir. 

-Tuvaletini yapmazsa bir şey söylenmez ve altı tekrar bağlanarak tuvaletten çıkarılır. 

-Bir saat sonra tekrar tuvalete gidilir. Aynı işlem gün boyu tekrarlanılır. 

-Hazırlık çalışmalarının 11. Gününde çocuk, 30 dakikalık aralarla tuvalete götürülür ve aynı 

işlem süreci takip edilir. 

-İkinci haftanın sonunda yoğunlaştırılmış öğretim süreci başlatılır. 

 

Öğretim Süreci 

 - Öğretim süreci 2 gün devam ettirilir.  

-Öncelikle çiş kontrolü hedeflenir. 

-Öğretimin takibini kolaylaştırmak için geleneksel yöntemdeki formlara benzeyen kayıt ve 

gözlem formları hazırlanır. 

-Tuvalet ve dinlenme sürelerini takip etmek için mutfak saati temin edilir. 

 -Gündüz çocuğun altı bağlanmaz, sadece gece yatarken bağlanır. 

1.Gün: 

-Çocuk uyandığında tuvalete götürülür ve daha önce de söylediği gibi ‘’tuvalete’’ denilir veya 

belirlenen davranış kalıbı kullanılır. Klozete oturtulur ve klozette 30 dakika oturması gereken 

süre başlatılır. Bu süre içinde çiş veya kaka yaparsa pekiştirilir ve 5 dakika mola verilir. Mola 

süreleri tuvaletin dışında değil içinde geçirilir. 
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 -Eğer 30 dakikalık süre içinde çocuk tuvaletini yapmazsa 5 dakika mola verilir. Ola süresince 

çocuk takip edilir. Tuvaletini kaçırırsa, çabucak klozete oturtulur. Mola süresinden sonra 

çocuk yeniden tuvalete oturtulur ve ikici denemede klozette  oturma süresi başlatılır.  

-Sonra üçüncü de denemeye geçirilir. Üçüncü denemenin sonunda kayıtlar kontrol edilir, eğer 

çocuk o ana kadar molalarda kuru kalmış ve tuvaletini klozete/lazımlığayapmışsa, bekleme ve 

mola süreleri değiştirilir. Klozette oturma süresi 25 dakikaya indirilir, mola süresi 7 dakikaya 

çıkartılır. 

-Bu sürelerle yapılan 3 denemenin ardından çocuk, molalarda kuru kalmış ve tuvaletini 

klozete yapmışsa,. klozette oturma süresi 20 dakikaya indirilir, mola süresi 10 dakikaya 

çıkartılır. 

-Aynı ölçüt kullanılarak klozette oturma süresi aşamalı olarak 15,10 ve son olarak 5 dakikaya 

indirilir. Mola süresi ise 10,12 ve son olarak 15 dakikaya çıkartılır. 

-Çocuk 10 ve 12 dakikalık molalarda altına kaçırıyorsa tuvalet kontrolü öğretimi ortalama 3ay 

ertelenir. 

-Çocuk 15 dakikalık mola sürelerine kuru kalabiliyorsa ikinci günkü çalışmaya geçilir. 

-Klozette oturma süresi                        Mola süresi 

         30 dakika--------------------------------5 dakika 

         25 dakika--------------------------------7 dakika 

         20 dakika--------------------------------10 dakika 

         15 dakika -------------------------------12 dakika 

         10 dakika--------------------------------15 dakika 

         5 dakika----------------------------------15 dakika 

 

2.Gün: 

-İkinci gün çocuğa şort giydirilir ve klozete/lazımlığa oturtulurken, şortu çıkartılmaz sadece 

aşağı indirilir. Çocuk tekrar klozete oturtulur ve 5 dakika bekletilir. Sonra 15 dakika mola 

verilir. 

-Molalarda çocuk altını ıslattığında şortu hemen değiştirilir ve olumsuz pekiştireç verilmez. 

Birinci gün yapılan değişikliğe ikinci gün de devam edilir,yani her 3 denemenin sonunda 
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ölçüt karşılanıyorsa klozet ile oturma süreleri aşamalı olarak 5,4 ve son olarak 3 dakikaya 

indirilir, mola süreleriise 15,20,25 ve 30 dakikaya çıkartılır. 

-Öğleden sonraki molalarda çocuk tuvaletin dışına çıkarılır ve çocuğun yavaş yavaş günlük 

yaşamın dönmesine izin verilir. 

-Üçüncü gün çocuğun normal yaşamı sürdürülür v ikinci gün   gelinen son uygulama devam 

ettirilir, yani çocuk 3 dakika klozette/lazımlığa oturtulur, yarım saat gezmesine, oynamasına 

izin verilir. Sonraki günlerde aşamalı olarak mola süreleri 3 günde bir , 5’er  dakika arttırılır.  

-Art arda altını kaçırdığında ise mola süresi 5 dakika azaltılır. 

 

Klozette oturma süresi               Mola süresi 

   5 dakika------------------------------15 dakika 

   5 dakika------------------------------20dakika 

   4 dakika-----------------------------20 dakika 

   4 dakika-----------------------------25 dakika 

   3 dakika------------------------------25 dakika 

   3 dakika------------------------------30 dakika 

 

-Bu yöntemin her çocuk için olumlu sonuç vereceğini düşünülmez,çünküçocuğun 2 gün 

boyunca banyoda kalabilmesi ve öngörülen sürelerde klozette/lazımlıkta oturabilmesi çok 

zordu çok sıkıcıdır. Çocukların öfke nöbetleri geçirmelerine neden teşkil edebilir. 

-Bu yöntemle gündüz tuvaletini kontrol edebilme becerisini kazanan çocuğun gece kontrolü 

kısa sürede gerçekleşir ve gece kontrol sürecinde , geleneksel yöntem benzer bir yol takip 

edilebilir. 

 

3.)HIZLI YÖNTEMLE TUVALET KONTROLÜ ÖĞRETİMİ 

-Bireyin daha sık boşaltım yapmasını sağlamak amacıyla, normal zamanlardan daha fazla sıvı 

ve gıda tüketimini gerektiren bir yöntemdir.  Kimi uygulamalarda ise fitil, şırınga ve erken 

boşaltımı gerçekleştiren ilaçlar kullanılmaktadır. Bu yöntem daha çok çocukluk döneminde 

tuvalet kontrolünü sağlayamamış erişkinlerde tercih edilmektedir. 
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-Bu yöntemde önce çiş kontrolü ele alınır. Geleneksel yöntemde olduğu gibi bireyin tuvaletini 

yapma ve kuru kalma aralıklar belirlenir. Tuvaletini yapma saatlerinin belirleme süresi 

ortalama bir haftadır. 

6.video;3. HIZLI YÖNTEMLE TUVALET KONTROLÜ ÖĞRETİMİ  

Bireyin daha sık boşaltım yapmasını sağlamak amacıyla, normal zamanlardan daha fazla sıvı 

ve gıda tüketimini gerektiren bir yöntemdir. Kimi uygulamalarda ise fitil, şırınga ve erken 

boşaltımı gerçekleştiren ilaçlar kullanılmaktadır. Bu yöntem daha çok çocukluk döneminde 

tuvalet kontrolünü sağlayamamış erişkinlerde tercih edilmektedir. 

Bu yöntemde önce çiş kontrolü ele alınır. Geleneksel yöntemde olduğu gibi bireyin tuvaletini 

yapma ve kuru kalma aralıkları belirlenir. Tuvaletini yapma saatlerinin belirlenme süresi 

ortalama bir haftadır. 

Gündüz Öğretimi 

Yoğun yöntemde olduğu gibi birey, gün boyu tuvalette tutulur. Bireyin normal tuvaletini 

yapma zamanından bir saat önce, bol miktarda sıvı alması sağlanır. Bunun için kişinin çok 

sevdiği sıvılar tercih edilmelidir Sonra tuvalete oturması istenir. Çişini yaparsa, coşkulu 

sosyal pekiştireç ve hoşlandığı diğer pekiştireç türleri verilir. Boşaltım gerçekleşmezse 20 

dakika süreyle klozette oturması sağlanır. Bu süre içinde yine çişini yapmazsa klozetten 

kalkmasına izin verilir. 

5 dakikalık mola süresi içinde kişi takip edilir, eğer altını ıslatırsa hemen klozete oturması 

sağlanır, kuru kalırsa pekiştirilir. Sonra yine sıvı verilir ve yukarıdaki süreç tekrarlanır. 

Ortalama bir hafta devam edilir ve son iki gün kaza sayısı ikiyi aşarsa yönteme yeniden 

başlanır. 

Gece Öğretimi 

Birey, gündüz tuvaletini kontrol etme becerisini %80 oranında kazandıktan sonra gece 

öğretimine geçilir. Yatmadan önce bireye içebileceği kadar sıvı verilir. Yattıktan bir saat 

sonra kaldırılır ve tuvalete götürülür. Tuvaletini yaparsa övgü sözleri kullanılır, yapmazsa bir 

şey söylenmeden yatağına götürülür. Gece birkaç defa 45 dakikalık aralarla kaldırılır. Kişi 

gece tuvaletini kontrol etmeyi öğreninceye kadar öğretime devam edilir. 

Öğretimi Yapılacak Beceri: Tuvaletini yapma. 

Uzun Dönemli Amaç: Tuvaletini bağımsız olarak yapar. 

Öğretimsel Amaçlar: 

1 . Tuvalete girer. 

2. Kapıyı kapatır. 

3. Pantolonunu aşağı indirir. 

4. Külotunu aşağı indirir. 

5. Tuvalete oturur. 
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6. Tuvaletini yapar. 

7. Taharet musluğunu açar. 

8. Temizlendikten sonra musluğu kapatır. 

9. Tuvalet kağıdıyla poposunu kurular. 

10. Kağıdı çöpe atar. 

11. Külotunu yukarı çeker. 

12. Pantolonunu yukarı çeker. 

13. Sifonu çeker. 

14. Ellerini yıkar. 

15. Tuvaletten çıkar. 

 

Materyaller: Tuvalet kağıdı, sabun, havlu, ayrıca çocuğun kolaylıkla indirip tekrar 

giyebileceği pantolon ve külot giydirilmelidir. Klozet/lazımlık ve lavabo çocuğun boyuna 

uygun yükseklikte olmalıdır. Eğer normal klozet kullanılıyorsa, klozet kapağına çocuklara 

uygun geliştirilen bir aparat konulmalı ve çocuğun kolaylıkla klozete oturup ve klozetten 

inmesi için klozetin önüne bir basamak konulmalıdır. 

Oturum Süresi: 

Öğretim Zamanı: Tuvaleti tanıtmak ve tuvaletin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi vermek için 

uygun bir zaman belirlenir; asıl öğretim, çocuğun tuvalet gereksinimi duyduğu zamanlarda 

yapılır. 

Öğretim Ortamı: Tuvalet. 

Yöntem ve Teknikler: 

Çocukla birlikte tuvalete gidilir. ‘’Bugün tuvaletin nasıl kullanıldığını sana öğreteceğim. Eğer 

beni dinler ve dediklerimi yaparsan en çok sevdiğin oyuncağınla oynamana izin vereceğim.’’ 

denilir ve tuvaletteki araç gereçler gösterilerek tanıtılır. 

Çişimiz ve kakamız geldiğinde pantolonumuzu ve külotumuzu dizlerimizden aşağı indiririz. 

(Pantolon ve külot çıkarılır gibi yapılır). Sonra klozete otururuz. (giysilerle oturulur yani 

giysileri ayaklarından tamamen çıkartılmaz). Çişimizi ve kakamızı yaptıktan sonra sifona 

basarız. Sonra tuvalet kağıdıyla popomuzu sileriz, kağıdı çöp kutusuna atarız ve sifonu 

çekeriz (beceri basamakları yapılıyormuş gibi gösterilir model olunarak) Pantolonumuzu ve 

külotumuzu giyeriz (giyiliyormuş gibi yapılır). Ellerimizi lavaboda sabunla yıkarız, havluyla 

kurularız ve tuvaletten çıkarız,’’ denilir ve tuvaletten çıkılır’’ 

Şimdi sıra sende, tuvaletin nasıl yapıldığını göster,’’ denilir. Çocuğun yapamadığı veya 

yapmakta zorlandığı davranışlarda önce sözel ipucu verilir, buna rağmen çocuk davranışı 

yapmakta zorlanıyorsa, ne yapması gerektiği gösterilir model olunur. Model olunduğu halde 

çocuk davranışı yapamıyorsa fiziksel yardımla davranışı yapması sağlanır. Çocuk davranışları 

öğrendikçe ipuçları sistematik olarak geri çekilir. Çocuk klozete otururken pantolonunu ve 

külotunu çıkarmalıdır. Beceri öğretimine başlamadan önce çocuğun tuvalet gereksinimi 
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olmayabilir; ancak çocuk klozete veya tuvalete otururken tuvaleti gelebilir. Bunun için çocuk 

klozete otururken ‘’çişin veya kakan varsa yapabilirsin’’ diye cesaretlendirilmelidir. Çocuğun 

tuvalet gereksinimi olduğu zamanlarda yapılan öğretim, amaçların daha çabuk ve kolay 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Çocuk, beceriyi bağımsız olarak yaptıktan sonra, genelleme çalışmalarına geçilir. Bunun için, 

farklı tuvaletlerin kullanılması sağlanır. (akrabaların tuvaleti, komşuların tuvaleti) Böylece 

çocuk her yerde ve her tuvalette, tuvaletini bağımsız olarak yapabilecek düzeye gelmelidir. 

İlerleyen zamanlarda, alaturka tuvaletinin kullanımı da öğretilmelidir. 

 Alaturka tuvaletini, diğerinden ayıran oturma ve temizlenme biçimidir. Özellikle 

çocuk tuvalet taşına çömelirken çok dikkat edilmelidir. Taşın üzerinde dengesini 

koruması ve tuvalete düşmemesi için gerekli önlem alınmalı ve ihtiyaç duyulan destek 

sağlanmalıdır. Çocuk, kakasını yaptıktan sonra poponun temizlenmesi için uygun olan 

duruşu alması sağlanmalıdır. İyi bir duruş oluşmadığı zaman hem iyi bir temizlik 

olmayabilir, hem de çocuk dengesini yitirip düşebilir. 

 İlk çalışmalarda çocuk, poposunu her silişte tuvalet kağıdına bakması için 

yönlendirilmelidir. Böylece poposunun hangi silişten sonra temizlendiğini görür. Bu 

süreçte gereken destek sağlanmalı ve çocuğun olumlu davranışları COŞKULU bir 

biçimde pekiştirilmelidir. 

 Pekiştirme: Öğretim sırasında çocuğun verdiği, her doğru tepki için, ‘’Aferin, çok 

güzel, harikasın, süpersin’’ vb. övgü sözleri ile çak yapma, baş okşama sırt sıvazlama 

gibi dokunsal pekiştireçler kullanılır. Öğretimin sonunda ise, çocuğa sevdiği yiyecek, 

nesne veya etkinlik içerikli pekiştireçlerden biri verilir. (oyuncakla oynama, 1 tane 

elma, 1 tane muz, 1 adet küçük kek gibi) Çocuk beceriyi yapmada ustalaştıkça 

pekiştireçler geri çekilir. 

 Değerlendirme: Her öğretim oturumunda değerlendirme verileri aşağıdaki forma 

işlenir. Bütün amaçlar için ölçüt karşılanıncaya kadar öğretime devam edilir. 

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 

Sosyal beceriler, Toplumsal Uyum becerileri kapsamında yer alır. 

TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ 

KAZANIMLAR 

 Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını kullanır. 

 Gerektirdiğinde reddetme davranışı gösterir. 

 Karşısındaki kişilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki verir. 

 İletişimde bulunduğu kişilere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaya dikkat eder. 

 Bilgi almak için sorular sorar. 

 Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir. 
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 Sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması gereken kurallara uyar. 

 Lokantada uyulması gereken kurallara uyar. 

 Alışveriş yapılan yerlerde uyulması gereken kurallara uyar. 

 Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallara uyar. 

 Okul servisinde uyulması gereken kurallara uyar. 

 Gezi çantası hazırlar. 

 Gezi öncesi evde alınması gereken önlemleri belirtir. 

 Başlıca meslekleri tanır. 

 Para yerine geçen belgeleri tanır. 

 Aylık kişisel bütçe hazırlar. 

 Tasarruf yapmanın yararlarını açıklar. 

 Otomatik vezne makinesinden (ATM) para çeker. 

 Fatura yatırır. 

 Alışveriş yapılan yerleri ayırt eder. 

 Alışveriş yapar. 

 Tüketici haklarını açıklar. 

 

Sosyal beceri; 

 Çocuğun doğal çevresinde; evde, okulda, sokakta başkalarıyla etkileşimde 

bulunabilme yeteneğidir. 

 Diğerlerine karşı uygun davranışları başlatmak ve sürdürmesi 

 Evde, okulda ve iletişim gerektiren diğer alanlarda akranlarına uyum gösterme ve 

sürdürmesi 

 Sosyal çevreye adapte olma ve başa çıkabilmesidir. 

 Sosyal beceriler; kelimeler, ses tonu, yüz ifadesi, hareketler, beden duruşu gibi sözel 

olan ve olmayan davranışları da içerir. 

 

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ 

 Sosyal beceri eğitimi, bireylere kişiler arası etkileşimlerde nasıl davranmaları ya da 

nasıl konuşmaları gerektiğini öğretme üzerinde odaklaşmaktadır. 

Sosyal beceri eğitimi; 

 bağımsızlığı artırmak, 

 kendini yönlendirmek, 

 sorumlu davranmak, 

 bireyin başkaları tarafından kabul görecek becerileri kazanmasını 

 davranışın uygun ortamlarda pekişmesini sağlayan bir eğitim türüdür. 

 

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNDE GENELLİKLE ELE ALINAN TEMEL 

BECERİLER 

 dikkat ederek dinleme 

 konuşmayı başlatma, sürdürme, sonlandırma 
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 bir talepte bulunma ve bir talebi reddetme 

 beğeni belirtme veya beğeniye tepki verme 

 eleştirme veya eleştiriye tepki verme 

 görüş belirtme 

 kendinden söz etme 

DİNLEME BECERİSİ 

 tekli yönergeleri dinleme ve yapma 

 bir hareket bir araç gerektiren yönergeleri dinleme ve yapma  

 iki yönergeleri dinleme ve yapma 

 karmaşık yönergeleri dinleme 

 resimli kartlarla(kendi ile ilgili) dinleme-sıralama 

 başkasına ait resimli kartlarla (karşısındakinin) dinleme ve sıralama 

 5 dakika hikaye dinleme 

 teypten aktarılan bir hikayeyi dinleme ve takip etme 

 hikaye/müzik dinleme 

 

 

KONUŞMAYI BAŞLATMA 

 Taklit edebilme(ayy, öff, pof, taşıt sesleri, hayvan sesleri, melodik sesler)  

 Yönergeleri taklit / emir cümlelerini taklit (aç, yak, kapa, al, ver …) 

 İki kelimelik yönergeleri taklit 

 Ya da işaretlerle ifade etme 

 Okuma bilenler için konuşma kartları 

 Olay kartları 

 Kuklalar 

 Konuşmayı sürdürme 

 Cümle tamamlama- tekrarlatma- taklit etme- rol yapma- drama oyunları, 

 Bir talepte bulunma/reddetme, 

 Tercih kullanma, 

 Mimiklerimizi kullanma 

 

Çocuğun duygusunu isimlendirme; 

 Kendi gerçek yaşantısı yoluyla, 

 Kendisi ile ilgili fotolardan kendi duyguları 

 Kendi yaşantıları ile ilgili aile bireylerinin duygu kartları 

 Sosyal becerileri sınırlı olan ya da var olan becerilerini kullanmayan çocukların, 

isteklerini elde etmek için sosyal beceriler yerine çeşitli problem davranışlar 

sergileyebilecekleri kabul edilmektedir. 

 Sosyal beceri yetersizlikleri ileriki yıllarda saldırgan veya suça yönelik davranışların 

ortaya çıkmasına ve iş ilişkilerinde uyum sorunları yaşamalarına yol açabilmektedir.  
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 Ayrıca dinleme becerisi olmayan, derste konuşmak için sırasını beklemeyen, yerinde 

uygun oturmayan, arkadaşlarıyla işbirliği yapmayan, soru sormayan, sorulara uygun 

cevaplar vermeyen çocukların sınırlı sayıda arkadaşı olacağı, okulda dışlanacakları, 

akademik becerilerinin de olumsuz etkileneceği belirtilmektedir. 

 

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE İZLENECEK AŞAMALAR 

Sosyal Beceri Programında Yer Alacak Becerileri Belirleme 

 Sosyal Beceri Performansını Belirleme 

 Öncelikli Becerileri Belirleme 

 Öğretim Şekline Karar Verme 

 Öğretim Öncesi Hazırlıkları Tamamlama 

 Öncelikli Beceriyi Öğretme 

 Öğretimleri Değerlendirmek 

 

1.AŞAMA: SOSYAL BECERİ PROGRAMINDA YER ALACAK BECERİLERİ 

BELİRLEME 

 Öğrencinin gereksinim duyduğu ve öğretim programında hangi sosyal beceriye yer 

vereceklerini farklı ölçümlemeler kullanarak belirlenmelidirler. 

 Sosyal beceri programında yer alacak becerileri belirleme yöntemleri: 

 Sosyal becerilerin ölçüldüğü davranış dereceleme ölçekleri, 

 Kendini değerlendirme teknikleri, 

 Sosyometrik teknikler, 

 Görüşmeler, 

 Doğal gözlemler yer almaktadır. 

 

2. AŞAMA: SOSYAL BECERİ PERFORMANSINI BELİRLEME  

 Sosyal beceri yetersizlikleri genel olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

 Bazı bireyler çeşitli sosyal becerileri öğrenememekte, 

 Bazıları da var olan becerilerini uygun ortam ve durumlarda kullanamamaktadırlar. 

 

1.BECERİ YETERSİZLİĞİ 

 Sosyal beceri yetersizliği öğrenme eksikliğidir. Bireyin beceri yetersizliğini belirlemek 

için, daha önce kullanıp kullanılmadığına bakılması gerekir. Örneğin bir çocuk oyuna 

nasıl katılacağını bilmiyor ya da arkadaşlarını oyuna davet etmiyorsa bu davranış 

çocuğun davranış repertuarında yoktur. 

 Bu durumda öğretim yöntemleri; model olmayı, davranışsal provayı ve performansa 

geri dönüt vermeyi kapsar ve öğretimler, küçük gruplarda uygulanır. 
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2.PERFORMANS YETERSİZLİĞİ 

 Bu tür bireyler bir becerinin nasıl yapılacağını bilir, bu beceri bireyin repertuarında 

vardır, ancak birey bu beceriyi yeterli sıklıkta  ve uygun ortamlarda kullanamaz.  

 Performans yetersizliğini belirleyebilmek için bireyi gözlemlemek gerekir. 

 Eğer birey bir beceriyi bir ortamda sergiliyor diğer ortamda ise sergilemiyorsa, ya da 

beceri önceden yapılmışsa performans yetersizliği kabul edilir. 

 Örneğin bireyin sadece ailesinden özür dilemesi akranlarından ya da öğretmeninden 

özür dilememesi beceriyi her ortamda kullanmadığını gösterir. Bir öğrenci sınıfta 

konuşmak için el kaldırması gerektiğini anlamasına ve bunu gerçekleştirmesine 

rağmen, bazen elini kaldırmadan ağzından cümleleri kaçırabilir. 

 

7. Video:2.PERFORMANS YETERSİZLİĞİ 

 Bu tür bireyler bir becerinin nasıl yapılacağını bilir, bu beceri bireyin repertuarında 

vardır, ancak birey bu beceriyi yeterli sıklıkta ve uygun ortamlarda kullanamaz. 

 Performans yetersizliğini belirleyebilmek için bireyi gözlemek gerekir. 

 Eğer birey bir beceriyi bir ortamda sergiliyor diğer ortamda ise sergilemiyorsa ya da 

beceri önceden yapılmışsa performans yetersizliği kabul edilir. 

 Örneğin bireyin sadece ailesinden özür dilemesi akranlarından ya da öğretmeninden 

özür dilememesi beceriyi her ortamda kullanmadığını gösterir. Bir öğrenci sınıfta 

konuşmak el kaldırması gerektiğini anlamasına ve bunu gerçekleştirmesine rağmen 

bazen elini kaldırmadan ağzından cümleleri kaçırabilir. 

 

 

 

 

 

3.AKICILIK YETERSİZLİĞİ 

Akıcılık yetersizliği uygun sosyal davranışlar sergilendikten sonra o davranışların yeterli 

pekiştirilmemesinden veya ustalaştırmaya yönelik tutarsız ve az oranda sunum yapmaktan 

kaynaklanmaktadır. 

Örneğin bir öğrenci zor bir davranışla karşılaştığında ne söylemesi ve ne yapması gerektiğini 

öğrenmiştir ancak yanıtı yeterince güçlü ya da yeterli olmayabilir. 

Akıcılık yetersizliği sergileyen öğrencilerin daha akıcı bir performans sergileyebilmelerini 

sağlamak için davranış provaları yapılmalı ve performansa geri dönüt verilmelidir.  

4.MÜCADELECİ DAVRANIŞ YA DA BECERİ EKSİKLİĞİNDE  
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Mücadeleci davranış ya da beceri eksikliğinde iç ve dış etmenler, bir çocuğun öğrenmiş 

olduğu beceriyi uygun biçimde sergilemesini engellemektedir.  

Örneğin depresyon, saldırganlık, kaygı, hiperaktivite ya da olumsuz motivasyon, öğrenilse 

bile sosyal becerilerin uygun bir biçimde sergilenmesini engellemektedir. Bu eksiklik 

durumunda öğrenilen becerilerin devamlılığı için davranışı destekleyici ödüllere yer 

verilmelidir. 

3. AŞAMA: ÖĞRENCİLERİN GEREKSİNİMİ OLAN ÖNCELİKLİ BECERİLERİ 

BELİRLEME 

Sosyal becerilerin belirlenmesinden sonra öğrencilerin birden fazla sosyal beceriye 

gereksinim duyduğu ortaya çıkarsa öğretmen öğretime hangi sosyal becerilerden 

başlayacağını belirlemelidir. 

4.AŞAMA: ÖĞRETİM ŞEKLİNE KARAR VERME  

Öğretimler, okula dayalı, sınıfa dayalı, gruba dayalı ya da bireysel olarak düzenlenebilir.  

Sosyal beceri öğretiminde önemli olan nokta, becerilerin mümkün olduğunca doğal 

ortamlarında öğretilmesidir. 

Doğal ortamda öğretmen mümkün olmadığında ise fiziksel çevrenin doğal  ortama benzemesi 

için düzenlenmesi gerekmektedir. 

5.AŞAMA: ÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIKLARI TAMAMLAMA  

Öğretim öncesi hazırlıklar; 

a)öğretim ortamını ve zamanı belirlemek, 

b)öğretimde kullanılacak ödüller ve  

c)materyaller hazırlanarak yapılmalıdır. 

6. AŞAMA: ÖNCELİKLİ BECERİYİ ÖĞRETME 

Sosyal becerilerin öğretiminde pek çok öğretim yöntemlerinden yararlanılmaktadır.  

a)doğrudan öğretim yöntemi 

b)bilişsel süreç yaklaşımı  

c)akran öğretimi 

d)sosyal öyküler en çok kullanılanlardandır. 

 

   DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ  

Sosyal beceriler doğrudan öğretim yöntemi kullanılarak öğretilebilmektedir. Bu yaklaşımda:  

Öncelikli beceri analizi yapılır. Beceri analizi yapılırken bireylerin gelişim özellikleri ve 

kültürel özellikleri dikkate alınmalıdır. 
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Beceri için gereksinim oluşturma öğrenciye öğretilmesi hedeflenen becerinin üzerine neden 

çalışıldığının açıklanmasıdır. Öğretimde, öğrencilere başlangıçta öğrenilecek hedef beceri 

hakkında bilgi verilir. Öğrenciye bir öykü okunabilir, film izlettirilebilir. 

Beceriye model olmada hedeflenen sosyal becerinin bir başkası tarafından sergilenmesi, bir 

performansın öğrencinin gözlemlemesidir. Daha sonra öğrenciden gözlediği sosyal beceriyi 

gerçekleştirmesi istenir. Öğrencinin sergilediği performansta eksiklik varsa öğretmen doğru 

davranış için tekrar model olur. 

Model olunurken canlı olarak sosyal beceri akranlar, yetişkinler, anne, babalar ve öğretmenler 

tarafından sergilenebilir ya da video, çizgi film gibi araçlarla sosyal beceriyi gözlemlemesi 

sağlanır. 

Rol oynama tekniği öğrencinin sosyal beceriyi, öğretmen rehberliğinde sergilediği aşamadır. 

Bu aşamada öğrenciye tekrar model olunmaz ancak hatırlaması için ipuçları verilebilir.  

Bağımsız uygulamalar öğrenci rol oynama basamağında başarılı olduğunda, önceki 

aşamalarda kullanılan senaryolarla aynı zorluk düzeyinde olan farklı bir senaryoda yer alan 

rolleri bağımsız yapmasına fırsat verilir. Doğru yapılan davranışlar pekiştirilir. 

Genelleme ve transfer öğrencinin öğrendiği sosyal beceriyi farklı ortamlarda ve farklı 

durumlarda sergilemesidir. 

ÖZÜR DİLEME BECERİSİNİN ÖĞRETİM PLANI 

Özür dileme becerisinin öğretimine başlamadan önce öğrenci belirli ön koşul becerilere sahip 

olmalıdır. 

Bunlar: 

● İki ya da üç kelimelik yönergeleri yerine getirebilmeli, 

● Ortalama20-25 dk boyunca herhangi bir etkinlikle uğraşabilmeli, 

● Gösterilen bir resimli karta yönelik sorulan sorulara cevap verilmeli,   

● Bir günün basit olarak anlatabilmelidir. 
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AMAÇLAR 

Uzun Dönemli Amaç 

UDA:  Öğrenci, arkadaşının eşyasına zarar verdiğinde, arkadaşının eşyasını izinsiz aldığında, 

arkadaşına fiziksel olarak zarar, arkadaşından özür diler. 

Kısa Dönemli Amaçlar 

 KDA:1-Öğrenci arkadaşının eşyasına zarar verdiğinde, her defasında özür diler. 

 KDA:2-Öğrenci, arkadaşının eşyalarını izinsiz aldığında her defasında özür diler. 

 KDA:3- Öğrenci, arkadaşına fiziksel olarak zarar verdiğinde, her defasında özür diler.  

 

UYGULAMADA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER 

● Gereksinim oluşturma kısmı için hikaye 

● Model alma aşamasında kullanılacak kuklalar 

● Rehberli uygulamalarda ipucunu verildiği ve ipucunun geri çekildiği aşamada 

kullanılacak hikaye  

● 1. Alt Amaç İçin Öğretim Ünitesi 

● Derse Giriş 

● Bugün sizinle özür dileme becerisi üzerinde çalışacağız. Bu çalışma esnasında 

kuklalarımızı kullanacağız ve ben size bazı hikayeler anlatacağım. Ders boyunca 

yerinde oturur, söylediklerimi dinlerseniz ders sonunda göstereceğim kuklalarla sizde 

oynayabilirsiniz. 

 

GEREKSİNİM OLUŞTURMA 

Arkadaşlarımızın eşyalarına zarar verdiğimizde özür dileriz. Ali Ayşe’nin besleme 

kabını yere düşürüp kırmış Ayşe bu duruma çok üzülmüş. Burada Ali’nin  ne yapması 

gerekiyor? 

Öğretmen iki kuklayı eline alır ve onları öğrencilere tanıtır. Bir kukla diğerinin 

şapkasını düşürür ve düşüren kukla diğerinden özür diler. Öğretmen hem durumu 

anlatır hem de hikayeyi tekrar eder. Öğretmen “ bizde arkadaşımızın eşyalarına zarar 

verdiğimizde ondan özür dilemeliyiz” der. 

 

DAVRANIŞSAL PROVA VE İPUCUNUN VERİLMESİ  

Öğretmen “hikayeyi çok iyi dinledin. Hadi şimdi gel seninle bir oyun oynayalım” der. 

Öğretmen öğrenciyi sınıftaki askılığın yanına getirir ve öğretmen kendi paltosunu 

düşürmesini ister. Öğretmen “bak paltomu yere düşürdün bu yüzden benden özür 

dilemelisin” der. 

Öğrenci özür dilerim derse öğretmen “aferin çok güzel özür diledin” diyerek öğrenciyi 

pekiştirir. 
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İPUCUNUN GERİ ÇEKİLMESİ 

Canlandırılacak hikaye: 

Kantinde sıra bekleyen Ayşe Zeynep’in meyve suyunu eline çarparak yere döker. 

Öğretmen hikayeyi öğrencilerin canlandırmasını sağladıktan sonra ‘şimdi ne söylemen 

gerekiyor’ diye sorar. Öğrenci özür dilerse pekiştirilir, dilemezse özür dileriz diyerek 

ipucu verilir. 

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM BASAMAKLARI 

ÖRNEK 2  

1. Beceriyi ve neden önemli olduğunu (gerekçelerini) açıklayın. 

Örnek Beceri: arkadaşından kendisiyle birlikte oynamasını ister. 

“Bugün arkadaşlarımızdan bizimle oynamalarını nasıl isteyeceğimizi öğreneceğiz. Bir 

arkadaşınızdan seninle oynamasını nasıl isteyeceğinizi öğrendiğinizde, teneffüste ve okuldan 

sonra birlikte sevdiğiniz oyunları oynayabileceksin” 

2. Beceri basamakları yazılı veya resimli olarak gösteren bir şemayı gösterin.  

● “burada bir arkadaşınıza sizinle oynamasını nasıl isteyeceğinizi görebilirsiniz”  

● Hangi oyunları oynamayı sevdiğini düşün  

● Hangi arkadaşından seninle oynamasını isteyeceğine karar ver. 

● Arkadaşının yanına git. 

● Arkadaşına bak nazikçe şöyle söyle :”Benimle …. oynamak ister misin? 

● Eğer arkadaşın “Hayır” derse başka bir arkadaşına sor. 

3. Beceriye model olun. 

Genellikle bu aşamada öğretmene diğer bir yetişkin veya yardımcı öğretmen yardım 

eder. Beceriye pek çok kes model olmanız gerekmektedir. Ne kadar fazla örnek 

gösterirseniz öğrenci de beceriyi nasıl sergilemeleri gerektiğini o kadar iyi anlarlar.  

ÖRNEK: “sana bir arkadaşınızdan seninle oynamasını nasıl isteyeceğinizi göstereyim. 

Bahçede olduğumuzu varsayalım. Burada tek başıma duruyorum ama oyun oynamak 

istiyorum. 

(öğretmen kendi kendine konuşur):” topla oynamak istiyorum. Umut’a benimle 

oynamak isteyip istemediğini soracağım..” 

(öğretmen Umut’a yaklaşır): “Umut, benimle top oynamak ister misin? 

( diğer yetişkin veya akran): “Tabi ki! Ben topu getireyim.”  

4. Beceriye ilişkin öğrencilerden geribildirim alın. 

Öğretmen öğrenciye doğru sergilediği her bir beceri basamağını açıklamasını ister.  

ÖRNEK: 

● “ Hangi oyunu oynamak istediğine karar verdim mi?” (öğrencinin cevabını 

alın) 

● “ bir arkadaşım oynamak ister mi diye sordum mu?” 

● (öğrencilerin arkadaşın ismini söylemesini sağlayın) ve benzeri 
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5. Öğrencilerin beceriyi rol oynayarak canlandırmalarını sağlayın. 

Öğrenci beceriyi en az bir kez ve eğer gerekiyorsa daha fazla sayıda prova etmelidir. 

Öğrencilerin rol oynaması sırasında, diğer katılımcıların diğer öğrencilerin rollerini 

oynaması gerekmektedir. Katılımcılar ya sınıftaki diğer yetişkinler ya da tercihen 

engelli olmayan  akranlardan seçilebilir. Eğer engelli olmayan akranlar etkinliğe 

katılıyorsa öncelikle onlar becerileri sergilemelidir. 

ÖRNEK: “Umut bir arkadaşından seninle oynamasını istemek için şimdi senin sıran. 

Öğle yemeğinden sonra bahçede olduğumuzu varsayalım. Hangi oyunu oynamayı 

seversin?” vb. öğretmen bahçedeki durumu yansıtmak için rol oynayarak 

canlandırmayı düzenler. 

6. Öğrencinin beceriyi sergilemesine ilişkin geribildirim sağlayın. 

Her bir rol oynayarak canlandırmadan sonra öğretmen rol oyununa ilişkin gruptaki 

diğer öğrencilerden geribildirim almalıdır. Öğretmen ayrıca rol oyununa katılan 

öğrenciye de geribildirim sunmalıdır. 

ÖRNEK: (diğer öğrencilere): “ Umut’un hangi oyunu oynamak istediğine ilişkin karar 

verdiğini gördünüz mü? 

Ne oynamak istedi? 

Arkadaşına nazikçe oynamak ister mi diye sordu mu?” 

7. Genelleme etkinlikleri yaptırın. 

Genelleme etkinlikleri her öğrenci rol oynama oturumları sırasında beceride ustalık 

gösterdikten sonra yapılır. Genelleme etkinliklerin amacı hedef becerilerin doğal 

ortamlarda kullanımını kolaylaştırmaktır. 

Örneğin: bir öğrenciye oyun oynamak ister mi diye sormak bahçede öğretilebilir.  

PAYLAŞMAK  

Gereksinim oluşturma: Paylaşmanın önemi ile ilgili çocuğa açıklama yapılır. 

Paylaşmak, arkadaşlık kurabilmemiz için önemlidir. Arkadaşımızla ortak kullanılması 

gereken eşyaları paylaşarak kullanmalıyız. Ortak eşyayı kullanan arkadaşımızın işinin 

bitmesini beklemek paylaşmak için önemlidir. 

Model olma: öğretmen öğrenciye ‘yapıştırıcıyı arkadaşınla paylaşarak kullanmalısın, 

şimdi beni dikkatle izle ben sana nasıl paylaşman gerektiğini öğreteceğim. Daha sonra 

sen bana nasıl paylaştığını göstereceksin anlaştık mı? Ben arkadaşıma yapıştırıcıyı 

veriyorum. Onun işi bitene kadar bekliyorum. O zamana kadar bende önümde 

etkinlikle ilgileniyorum.’ Der ve bütün bu basamakları uygulayarak öğrenciye gösterir, 

model olur. 

Rol oynama: öğretmen: ‘şimdi sıra senin. Sen arkadaşınla ortak kullanman gereken 

eşyayı nasıl paylaşırdın’ öğretmen öğrencinin rol oynamasını sağlar, gerekli yerlerde 

sözel ve fiziksel yardımda bulunur ve öğrenci her aşamayı gerçekleştirdiğinde ‘aferin, 

çok güzel’ şeklinde ödül verir. 

Bağımsız uygulamalar: Öğretmen sınıftaki masanın üstüne kalem, defter, silgi, boya 

kalemi koyar. Öğrenciye ‘hadi masadaki araçlardan birini arkadaşınla paylaş’ der. 
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Öğrenci eşyayı arkadaşıyla basamaklara dikkat ederek paylaşırsa ‘aferin, arkadaşınla 

eşyayı paylaştın, bravo sana’ der. Eğer basamaklara dikkat ederek paylaşmazsa önceki 

aşama olan rehberli uygulamalara geri dönülür. 

Genelleme: sosyal becerilerinin farklı ortam ve durumlarda sergilemesi 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerde Beceri Öğretimi ve Yöntemi 

SOSYAL ÖYKÜLER  

 Sosyal hikayeler; bir durum, beceri veya kavramı sosyal ipuçları, farklı bakış açıları ve 

genel olarak kabul gören davranışları/tepkileri içerecek şekilde açıklayan resimli 

ve/veya yazılı öykülerdir. , 

 Başka bir deyişle, çocukların sosyal durumları anlayabilmesi, yani bazen de kafa 

karıştırıcı sosyal deneyimleri için yardım sağlayan kısa, bireyselleştirilmiş 

hikayelerdir.  

Sosyal öyküler, 

 Rutin durumlarda ortaya çıkan değişiklikleri açıklamak,  

 Akademik becerileri öğretmek, 

 Uyum becerileri edindirmek 

 Sosyal durumları ürkütücü olmayan bir yolla açıklamak, 

 Saldırgan ya da takıntılı davranış gibi problem davranışların üstesinden gelmek 

gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. 

 Sosyal hikayelerin çocuğa özgü olarak yazılması, gelişim düzeyine uygun olması 

iki ile beş cümle arasında yazılması ve bir veya daha fazla resim içermesi 

gerekmektedir.  

 Sosyal öyküleri çocukla aynı ortamı paylaşan ve sosyal öykü yazmayı bilen, anne-

babası, konuşma terapisti, fizyoterapisti, psikoloğu, komşusu, arkadaşı, akrabası, 

kardeşi yazabilir.  

Sosyal Öykü Yazmanın Aşamaları 

 Hedef davranış belirlenir: öğretmen kazandırmak istediği sosyal beceriyi gözlem 

yaparak ya da işlevsel bir davranış değerlendirme ölçeğiyle belirleyebilir.  

 Öğretmen hedeflediği davranış doğrultusunda, öğrencinin seviyesine uygun öyküyü 

yazar.  

 Sosyal öyküler, becerinin tamamlanmasını, uygun davranışı ve diğerlerinin görüşlerini 

içeren ortalama 5-10 cümle arasında yazılır.  

 Sosyal öykünün başlığı ana fikri içermelidir. Bazen başlık soru şeklinde de yazılabilir.  

Örnek: Neden saçlarımı kestirmeliyim?  

Örnek Sosyal Öykü 1 
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Oyuncakları Paylaşmak 

 Birçok çocuk oyuncaklarla oynar.  

 Onlar oyuncaklarla oynarken çok eğlenirler.  

 Oyuncakları diğer çocuklarla birlikte oynamak çok eğlenceli olabilir.  

 Ben oyuncaklarımı paylaşmayı öğrenmeliyim. 

 Paylaşmak çok eğlenceli olabilir. 

 Ben oynarken oyuncaklarımı paylaşmaya çalışacağım  

Örnek Sosyal Öykü 2 

Ne Zaman Teşekkür Etmeliyim? 

 Bazen insanlar benim için güzel şeyler yaparlar. 

 Birisi benim için bir şey yaptığında, bu beni mutlu eder ve ben de ‘teşekkür ederim’ 

demeye çalışacağım. 

 Bazen insanlar bize yardım ederler.  

 Birisi bana yardım ettiğinde ‘teşekkür ederim’ demeye çalışacağım. 

 Bazen insanlar benimle bir şeyler paylaşırlar. 

 Birisi benimle bir şeyler paylaştığında ‘teşekkür ederim’ demeye çalışacağım.  

 Teşekkür ederim demek beni mutlu eder.  

 Teşekkür ederim demek başkalarını da mutlu eder.  

 Teşekkür ederim demek güzel bir şeydir.  

Sosyal öykünün uygulanması  

 Yazılan öykük çocuğa sakin bir ortamda açıklama yaparak sunulmalıdır. ‘senin için 

bir öykü yazdım, istersen birlikte okuyalım. Ne dersin?’ Ya da ‘birlikte okumamızı 

ister misin? Şeklinde sunulabilir.  

 Eğer istemezse bir süre sonra tekrar denenmelidir.  

 Öykü defalarca kullanılabilir ve ne kadar süre kullanılacağına ilişkin kesin bir kural 

yoktur.  

 Çocuk öyküyü yüksek sesle bir yetişkine okuyabilir.  

Bilişsel Süreç Yaklaşımı  

 Bu yaklaşım ile, bireylerin olayları analiz etme ve sıraya koyma becerilerinin 

gelişmesi sağlanmaktadır.  

 Sosyal etkileşim örnekleri çeşitli öyküler ve resimlerle sunulmakta, öykülerin başında 

ve sonunda bireylere neler yapılacağı aşamalar halinde özetlenmektedir.  

 Her öykünün başında nasıl bir problemin olduğu açıklanmakta sonunda ise ortaya 

konan çözüm yolunun olumlu sonuçları tartışılmaktadır.  
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Bilişsel Süreç Yaklaşımının Aşamaları  

1. AŞAMA: öğrenciye neler yapılacağı kısaca özetlenir. Hedef becerinin neden 

öğrenilmesi gerektiği açıklanır.  

2. AŞAMA: sosyal beceri öğretim programı için hazırlanan ilk öykünün resmi gösterilir 

ve öykü okunur.  

3. AŞAMA: aşamalara model olunur, o öykü ve resimle ilişkili uygun sorular sorularak 

yanıtlanır.  

A. Sosyal kodlama ( ne oldu burada?) 

B. Sosyal karar verme (sen ne yapabilirsin?) 

C. Sosyal davranışın ortaya konması (hangisini yapmalısın?) 

D. Değerlendirme (sonuçta ne oldu?)  

4. AŞAMA: aynı öykü ve resim kullanılarak öğrencinin uygun soruları sorması ve 

yanıtlaması istenir.  

5. AŞAMA: Basamaklar diğer öykü ve resimler için tekrarlanır.  

Öğretim Süreci 

 Öncelikle öğrenciye kazandırmak istediğimiz sosyal beceriyi seçiyoruz. Sosyal 

becerinin kullanılacağı örnek problem durumu oluşturuyoruz. Problem duruma ilişkin 

bir senaryo hazırlıyoruz. Bu senaryo bir öykü olabilir, canlandırma olabilir, video, 

çizgi film ya da animasyon hazırlanabilir. Burada öykü kullandık.  

 Öğretmen ve öğrenci karşılıklı otururlar. Öğretmen öğrenciye ‘sana bir öykü 

okuyacağım, dikkatlice dinle’ der. Elindeki öykünün resimlerini göstererek öğrenciye 

okur.  

Örnek öykü  

Mine ve annesi parka gitmişti. Bu arada komşularıyla karşılaştılar. Annesi komşu teyzeyle 

konuşmaya başladı. Mine bu sırada rafta sevdiği gofreti gördü ve annesinin elinden çekmeye 

başladı. ‘anne gofret, gofreet’ diye bağırdı. Annesi ve komşu teyze sözlerini bitirmemişlerdi, 

bu yüzden konuşmaya devam ettiler. Ama Mine daha yüksek sesle bağırarak gofreti istedi. 

Sonunda annesi komşudan özür diledi, sözleri bitmeden ayrıldılar. Komşu teyze Mine’yi 

ayıplamıştı.  

 Öğretmen ‘şimdi beni dikkatli izle, sonra sen benim yaptıklarımın aynısını 

yapacaksın’ der.  

 Sosyal kodlama: önce kendime ‘burada ne oldu?’ diye sormalıyım (sorar ve yanıt 

verir) 

 Sosyal karar verme: sonra kendime ‘ben olsam neler yapabilirim’ diye sormalıyım. ( 

kendine soru sorar, bir olumlu bir olumsuz öneri geliştirir.)   

 Sosyal performans: şimdi de kendime ‘bunların hangisini yapmalıyım?’ diye 

soracağım. (sorar ve olumlu davranışı seçme gerekçesini de açıklayarak söyler.)  
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 Sosyal değerlendirme: son olarak kendime ‘sonuçta ne olur?’ diye soracağım. 

(kendine sorar ve olumlu sosyal davranışın olumlu sonucunu açıklar.) 

 Öykü bir kez daha okur.  

 Öğretmen ‘öncelikle kendimize ne soruyoruz? Öğrenci burada ne oldu? Diye 

soruyoruz demesini bekliyoruz. Demezse kendine ‘ burada ne oldu?’ diye sor 

 Kendine sor. Burada ne oldu? 

 Ne oldu sorusundan sonra kendimize ne soracağız? Ne yapabilirim? 

 Sen Mine’nin yerinde olsan ne yapabilirdin?  

 Sonra kendimize ne sorarız. Sonuçta ne oldu?  

 Kendine sor. Sonuçta ne olur? 

 

Akran Öğretimi   

 Akran öğretimi öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir 

öğretim yöntemidir.  

 Öğretmenin rehberliğinde, eğitim almış yetenekli bir öğrencinin aynı sınıf düzeyinde 

bulunan bir ya da birkaç öğrenciye bir kavramı ya da beceriyi öğrettikleri süreçtir.  

Akran Öğretimi Uygulamaları  

Kazandıracakları Becerinin:  

 Amaçları belirlenir.  

 Gerekli materyaller belirlenir.  

 Akran öğretimi yapacak çocuk belirlenir.  

 Öğretimi yapacak çocuk bilgilendirilir.(nasıl yönlendirecek, çalışmayı nasıl yapacak) 

 Zaman belirlenir. Ör: haftada 3 gün 30 dakika.  

 Ailenin bilgilendirilmesi gerekiyor.  

Akran Öğretimi Programına Başlama: 

 Başlangıçta önemli bir kural, hangi öğrencinin ek öğretime ihtiyaç duyduğunu ve 

hangi öğrencinin davranış problemi olup olmadığını tanımlamaktır.  

 Diğer bir adım ise öğrencilerin neyi öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu belirlemektir.  

 Sonra program geliştirmeci öğretim sürecini belirler.  

 Akran öğretiminde bu iş için gönüllüler seçilmelidir.  

 Öğreticileri seçme ve öğrencilerle öğreticileri eşleştirir.  

 Akran öğreticileri katılımını ve ilgisini sürdürür.  

 Programı değerlendirir. 
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 Çocuk olabildiğince çok oyun ortamlarına götürülmeli ve diğer çocukları izlemesi için 

fırsatlar yaratılmalıdır.  

 Çocuğun dikkati diğer çocukların aktivitelerine çekilmeli, ancak katılması için 

zorlanmamalıdır.  

 Oyun arkadaşının seçimi 

 Tek bir çocuk olmasına, 

 Yaşının biraz büyük olmasına, 

 Sakin ve uyum gösterebilecek olmasına dikkat edilmeli 

Hedeflenen Oyun İle İlgili Prova Yapılması  

 Oyuna katılacak çocuk sayısının,  

 Araç sayısının,  

 Oynanan sürenin,  

 Oyun sayısının,  

 ZAMANLA VE AŞAMALI olarak aktarılmasına özen gösterilmelidir.  

 Çocuğun olabildiğince farklı sosyal ortamlarda bulunmasına özen gösterilmelidir.  

 Ayrıca sosyal beceri öğretimine erken yaşta başlanmalıdır.  

7. AŞAMA: Öğretimleri Değerlendirmek: 

1. Çocuğun beceriyi öğrenip öğrenmediğinin değerlendirilmesi,  

2. İkincisi de becerinin farklı ortamlarda kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir.  

 

9.video:DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİ 

İletişim Nedir? 

. iletişim, kişiler arasında bilgi ve düşünce alışverişine verilen addır. 

.iletişimin gerçekleşmesi için bulunması gereken unsurlar: 

a. iletilecek bir düşünce, bir mesaj 

b. mesajı iletecek bir kişi 

c. ortak bir iletişim aracı 

d. mesajı alıp anlamlandırabilecek bir başkası 

2 tür iletişim biçimi vardır 

. Sözel iletişim 

. Sözel olmayan iletişim 

 

Dil Nedir? 

. Dil iletişim amacı ile kullanılan anlamları ifade etmek için toplumsal uzlaşmaya dayalı 

biçimlerden oluşan bir sistemdir. 
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Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 

. herhangi bir yetersizlik veya gelişimsel gerilik sonucunda oluşan dil gelişimindeki aksamalar 

ve gerilikler çocukların diğer gelişimsel alanlarını da olumsuz etkiler. 

. dil ve iletişim problemleri sıklıkla bebeklik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden dil ve 

iletişim problemlerinin erken tanılanması ve müdahale edilmesi dil gelişiminin 

desteklenmesinde ve daha sonraki yıllarda akademik becerilerin kazanılmasında önem taşır.  

. İletişim değişik biçimlerde bir mesaj değiş-tokuş işlem sürecidir. Bu mesaj değiş tokuşunda 

kullanılan en yaygın araç ise dildir. Bu mesaj değiş tokuşunun gerçekleşmesi için dilin iki 

önemli boyutu önem kazanmakta. 

.alıcı dil 

.ifade edici dil  

Alıcı Dil Becerileri 

. Dilin başkalarını anlama amaçlı kullanımı alıcı dil olarak adlandırılır. 

. Alıcı dil becerilerinde yaşanan sorunlar, yetersizlikten etkilenen bireylerin, 

-sosyal etkileşimini 

-öğrenme yaşantılarını, 

-ifade edici dil becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

İfade Edici Dil Becerileri 

. Başkalarına kendini anlatma amaçlı kullanımı ifade edici dil olarak adlandırılır. 

. İfade edici dil becerilerinin gelişmesine etki eden temel beceriler; 

1. Göz teması kurmak 

2. Ortak ilgi 

3. Sıra alma 

4. Taklit 

5. Jest ve mimik kullanımı 

Dil Öğretim Yöntemleri 

. Dil becerilerini desteklemede birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Bu yöntemler; 

. Davranışçı yaklaşımdan etkilenilerek düzenlenen dil öğretim yöntemleri  

. Sosyal etkileşim yaklaşımından etkilenerek düzenlenen dil öğretim yöntemleri şeklinde 

sınıflandırılabilir. 

 

Davranışçı Yaklaşıma Göre Dil Öğretim Yöntemi 

. Bu yöntemde amaç; çocuğa iletişim için gerekli uygun dil biçimlerini, doğru yapıları ve söz 

dizimine öğretmektedir. 
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. Öğretim kontrollü koşullar altında düzenlenir. Öğretim ortamında genellikle çocuk ve 

eğitimci olmak üzere iki kişi bulunur. Öğretim sırasında odada öğretimle ilişiksiz tüm 

uyaranlar ortadan kaldırılır.  

. Öğretilecek dil ve iletişim becerisiyle ilişkili uyaranlar amacına uygun bir şekilde dikkatle 

seçilir. Çocuğun dil kullanımı için taklit, pekiştirme, düzeltme ve ipucu verme gibi davranışça 

yaklaşıma dayalı teknikler kullanılır 

 

Davranışçı Yaklaşıma Göre Dil ve Öğretim Yönteminin Avantajları  

. Öğretimin son derece kontrollü koşullar altında gerçekleşmesi, 

. İleri derecede dil sorunu olan çocuklara dil becerilerinin kazandırılması, 

. Dil öğretiminin yanı sıra zihinsel engelli çocuklara öğretilmesi zor olan beceri ve 

davranışların öğretiminde kullanılması 

Davranışçı Yaklaşıma Göre Dil Öğretim Yönteminin Sınırlılıkları 

. Öğrencilerden kendilerine sunulan uyaranlara sözel tepki üretmeleri ya da sözel taklitte 

bulunmaları istenmesi doğal iletişimin gerçekleşmesine benzememektedir. Bu nedenle de 

öğretilen hedef dil ve iletişim becerileri öğretim ortamından doğal ortamlara taşınmamakta 

yani genellenememektedir. 

. Davranışçı yaklaşımdan etkilenerek en yaygın şekilde kullanılan dil öğretim yöntemi Ayrık 

denemelerle öğretim yöntemidir. 

 

 

Doğal Dil Yöntemi (NaturalisticTeaching) 

 Doğal Dil Sağaltım Yöntemi, çocuğun iletişimi başlatması için gerekli düzenlemelerin 

yapıldığı, öğretimin doğal ortamlarda düzenlendiği bir dil öğretim yöntemidir. 

  Doğal Dil Öğretim Yöntemi, öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. En önemli ve temel 

amacı; Çocukla yetişkin arasındaki etkileşimin kalitesini yükselterek çocuğun sosyal iletişim 

becerilerini artırmaktır. 

. İletişim, çocuklar ortamda bulunan nesne ve aktivite ile ilgili etkileşime girmeye hazır 

olduğu zaman başlar. İletişimi başlatan çocuktur. Öğretmen, çocuğun iletişimi başlatması için 

ortamı çocuğun ilgisine yönelik düzenler. 

. Doğal Dil Yaklaşımında çocuğa dil kazandırmak için kendiliğinden oluşan fırsatların 

değerlendirilmesine önem verilir. Çocuk iletişimi başlattıktan sonra öğretmen, çocuğun 

ilgilendiği nesne ve olaylarla ilgili çocuğa sözel model olur genişletmeler ve düzenlemeler 

yapar.  

Doğal Dil Sağaltım Teknikleri 
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. Genişletme  

. Kendi kendine konuşma 

. Paralel konuşma 

. Model olma  

 

Genişletme: çocuğun konuşmalarını tamamlayarak tekrarlama anlamına da gelmektedir. 

Konuşan fakat tam cümlelerle konuşamayan çocuklar için genişletme yapılırken; yetişkin 

çocuğu dinler, çocuğun söylemek istediği tüm cümleyi anlamaya çalışır ve cümleyi tüm fakat 

basit şekilde söyler. 

Kendi kendine konuşma: çocuğun hareketlerini ve düşüncelerini sözelleştirmedir. Kendi 

kendine konuşma tekniğini kullanırken, yetişkinler ne yaptıklarıyla, ne gördükleriyle ve ne 

hissettikleriyle ilgili çocuk yanlarındayken konuşurlar. 

Paralel konuşma: çocuğun hareketlerini ve düşüncelerini sözelleştirmedir. 

Model: çocukla etkileşime giren kişinin diyalog aktivitelerini uygun anlarında kurallı ifadeler 

ürettiği fakat çocuğun taklit etmesini istemediği bir tekniktir: anne ve çocuk arabayla 

oynarken, annenin arabayı hareket ettirerek arabam gidiyor demesi veya çocuğun 

hareketlerini tanımlamak için senin araban dağı tırmanıyor demesi, model tekniğine örnek 

olarak verilebilir. 

Eklektik Yöntemler 

. Eklektik yöntemler hem davranışçı yaklaşımdan hem de sosyal etkileşim teorisinden 

etkilenerek oluşturulan dil öğretim yöntemleridir. 

 

Bu yöntemler: 

.fırsat öğretimi 

. ulaşılmaz hale getirme 

. sınırlı oranda verme 

. seçenek sunma 

. şaşırtıcı beklenmedik durumlar yaratma  

. tepki isteme(mand-model olma)  

 

Ulaşılmaz hale getirme: çocuğun ilgi ve gereksinimlerine göre ulaşmak istediği şeyleri 

ulaşılmaz hale getirmektedir. İlgi ya da gereksinim duyacağı veya etkileşime gireceği 

durumlar sosyal olarak engellenir ve böylece çocuğun yapmak istediği şey için yetişkinle 

iletişime girmesi beklenir. 

Sınırlı oranda verme: etkinlik  ya da herhangi bir durum sırasında çocuğun ilgi duyduğu ya da 

gereksinim duyduğu şeylerin hepsini değil sadece bir kısmını vererek çocuğun daha fazla 
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istemesi dolayısıyla iletişim kurması amaçlanır. İletişim kurma çabası içine giren çocuğun dil 

becerilerini desteklemek için fırsat elde edilmiş olunur. 

Seçenek sunma: seçenek sunma aslında çocuğun liderliğini ilgisini izleme açısından da 

çocuğun tercihine duyulan saygıyı ifade etmekte olup çocuk merkezli bir stratejidir. Seçenek 

sunmanın biçimi çocuğun dil beceri düzeyine göre değişebilir. 

Şaşırtıcı beklenmedik durumlar yaratma: çocuğun alışkın olduğu durumlarda ya da etkinlikler 

sırasında şaşırtıcı durumlar yaratma çocuğun iletişim kurması için fırsatlar sunar. Bu durumlar 

yetişkine çocuğun dil becerilerini desteklemesi için olanak sağlar. Her zaman aynı şekilde 

yapılan etkinlikler sırasında çocuğa farklı tanıdık olmadığı bir durum yaratma hem etkileşime 

hareket kazandırarak heyecan katar hem de etkileşimi monotonluktan çıkarır. Böyle bir ortam 

düzenlemesi çocuğun ilgisini çekerek iletişimsel tepki vermesine yol açar. 

Tepki isteme (mand-model olma): bu teknik yetişkinlerin çocuktan tepki istemesine ve model 

olmasına dayanır. Çocuğa sorular yöneltilerek tepki vermesi beklenir. Çocuk tepki 

vermediğinde model olunur ve tekrar etmesi istenir ardından çocuğun sözel tepkisi pekiştirilir.  

Tepki isteme modelinin amaçları: 

. Sözlü iletişimi başlatmak için ortak bir ilgi alanı belirlemek (konu seçimi)  

. Söz alma becerilerini öğretme 

. Öğrencilere sözlü rica ya da konuşma hakkında bilgi sağlamanın öğretimi 

. Öğrencilere çeşitli yetişkin tepkilerine cevap vermeyi öğretme olarak sıralanabilir. (snell ve 

brovn,2000) 

 

Tepki isteme modelinin basamakları 

. Öğretmenler öğrencinin oynamak isteyeceği çeşitli ilgi çekici materyaller sağlayarak 

öğrencinin dikkatini çekerler. 

. Öğrenci bir materyal ile ilgilenirse, yakınlaşırsa ‘bunun ne olduğunu söyler misin?’ , ‘ne 

istediğini söyler misin?’ gibi sorular sorarak tepki ister. 

. Öğrencinin doğru tepkisi anında ödüllendirilir ve nesnenin elde bulunduğu durumlarda 

öğrencinin nesneye ulaşmasına izin verilir. 

• Öğrenci tepki vermezse ya da yanlış tepki verirse, öğretmen çocuğun taklit etmesi için 

model olur. Ayrıca öğretmen bu basamakta öğrencinin hangi tepkiyi göstermesini bekliyorsa, 

o tepkiye ilişkin "Tam cümle söyle" gibi yönlendirme de yapabilir 

. Yönlendirme, öğrenci uygun tepki göstermediginde sağlanmalıdır 

. Bir istek ya da modele karşı verilen doğru tepki anında ödüllendirilir  

. Öğrencinin uygun tepkileriyle birlikte taklitleri de pekiştirilir (Hart, 1985) 

 

ÖRNEK  

• Öğretmen,  Handenin tercih ettiği ve sevdiği her etkinlik için sulu boya, pastel boya, 

yapıştırıcı ve kağıdı masanın üstüne koyarak hazırlar. 
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. Hande boyama etkinliği ile ilgilendiğinde, öğretmen "Bana ne istediğini söyle." der  

. Hande öğretmenine istediği nesneyi söyler ya da hedef iletişim biçimini sergilerse, öğretmen 

handenin istediği nesneyi uzatarak, Hande'nin sergilediği iletişim biçimini pekiştirir.  

• Hande öğretmenin istediği yöne dikkatini yönlendirmeyi ve oturmayı reddederse, öğretmen 

nazikçe Handenin elini tutar ve masadan kalkmasını engeller. 

• Hande sözel tepki vermezse ya da göz kontağı kurmazsa, öğretmen Hande’nin çenesinden 

tutarak yüzünü kendine doğru yavaşça çevirir.  

• öğretmen bu şekilde reddedemeyecegi etkinliğe ulaşmasını sağlamaya çalışır.  

• Hande rutini bir kez öğrendiğinde (resim yapma etkinliği ile ilgilenmesi ve öğretmenin 

‘bana ne istediğini söyle demesi’), öğretmen bu aşamada dili geliştirmek için soru sormaya 

başlayabilir. 

 • Öğretim amacı, çocuğun tanı cümle söylemesi ise, öğretmen "Tanı cümle söyle." diyerek 

yönlendirme yapabilir.  

• Hande yönlendirmenin anlamını öğrenmemişse, öğretmen hemen hedef iletişim biçimi için 

"resim yapmak istiyorum" diyerek model olur.  

Fırsat Öğretimi: İletişim teşvik edici bir çevre düzenlemesi yapılarak doğal etkileşim 

bağlamında art arda denemelere yer verilmesi ile yürütülen UDA ya dayalı doğal öğretim 

yöntemidir. 

 • Fırsat öğretiminde her bir denemeyi on uyaran değil çocuğun iletişim girişimi başlatır. 

İletişim girişimi iletişim ortağı tarafından kabul edilir ve çocuktan daha üst düzey bir 

iletişimsel davranış beklenir. Çocuk kendisinden beklenen iletişimsel davranışı 

gerçekleştirdiğinde davranışla işlevsel olarak ilişkili doğal pekiştirme yapılır. 

• Fırsat öğretiminde: 

 • Hedef davranış ve hedef davranışa ilişkin ön koşullar belirlenir.  

• Ardından önkoşul davranışlarını gerçekleştirmeye ve hedef davranışların öğrenilmesine 

zemin hazırlayacak ortam ve araçlar düzenlenir. Örneğin çocuğun sevdiği bir nesne çocuğun 

görebileceği ama ulaşamayacağı bir yere konulur ve çocuğun nesneyi almak için bir girişimde 

bulunması beklenir yada ortamda bir zorlukla karşılaşması sağlanarak bu zorluğu ortadan 

kaldırması için iletişim girişiminde bulunması beklenir.  

• Çocuğun kendiliğinden talep etmesi beklenir. (Bekleme ile birlikte fırsat öğretiminin bir 

denemesi başlamış olur) 
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ÖRNEK  

Cemre'ye nesnelerin isimleri öğretilmektedir.  

• Cemre, sınıf dolabının üstündeki bebeği işaret ederek "Bu, • bu, bbu..." diye bebeği ister.  

• Öğretmen "Cemre, ne istiyorsun?" diye sorar. 

 • Cemre, bebeği işaret eder.  

• Öğretmen, "Bebeği istiyorum de." der. 

 • Cemre, "Bebek istiyom." der.  

• Öğretmen, "Bebeği istiyorsun." diyerek Cemre'nin tepkisi onaylar ve ona bebeği verir.  

Yapılandırılmış Dil Öğretim Yaklaşımı  

• Yapılandırılmış dil öğretim yöntemlerinin en önemli özelliği taklide dayalı bir öğretim 

yöntemi olmasıdır. Öğrenci merkezli değildir, öğretmen daha aktif öğrenci daha pasiftir. 

Ögretimin her aşamasında tamamen yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış ve çoğu kez 

çocuğun sadece çalışma davranışlarının olması yeterli sayılmaktadır.  

• Çocuğun ortak dikkat kurması için yapılandırılmış bir ortam kurulur. Beklenmeden öğretim 

sürecine başlanabilir ve yapılandırılmış öğretim yöntemlerinin tüm aşamaları gerçekleşir.  

• Yapılandırılmış dil öğretim yönteminde çocuğun ilgisine göre öğretmenin önceden seçtiği 

materyallerle ders işlenir. Pekiştireç olarak sosyal, yiyecek ve sembol pekiştireç kullanılır. 

İletişimi başlatan öğretmendir. Öğrenci hedeflenen davranışı sergilediğinde pekiştirilir. 

Örneğin; öğretmen çocuğa "möö" sesini taklit yoluyla öğretirken yanında bu ses için materyal 

bulundurur. Öğrenciye materyal seçtirmez. Örneğin öğretmen bu ses için inek kartını materyal 

olarak seçer. Öğretmen, kartı göstererek "Bak inek mööö diyor. Hadi sen de mööö de." der. 

Eğer hedefler arasında doğru tepkiye yaklaşmak da varsa, çocuğun davranışı pekiştirilir. 

Öğretmen öğrenciye davranış için ilk başta model olur, daha sonra aynı davranışı ondan 

bekler. Öğretmen, çocuktan istediği sese veya sözcüğe bağlı olarak, ipucu olabilecek dudak 

sesleri gibi sesler için kendi ağzını model olarak abartılı bir şekilde gösterebilir veya ipucu 

verebilir. 

• Öğrenciye herhangi bir sesin, sözcüğün taklit edilmesi öğretilecekse yapılandırılmış dil 

öğretim yöntemi etkili olacaktır.  

• Dil ediniminde iletişimin tüm ögelerinin önemli olduğu asla unutulmamalıdır. Dil edinimi 

ve konuşma becerisinin normal gelişimde herhangi bir yapılandırmaya gerek duyulmadan 

doğal sürecinde anne-baba ve yakın çevrenin model olması ile öğrenildiği bir gerçektir. 

Ayrıca edinimin tamamlanmış sayılabilmesi için dil becerilerinin her ortamda aynı şekilde 
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kullanılması ve bireyin dili bağımsız bir şekilde iletişimsel olarak kullanabilmesi 

gerekmektedir. 

 

10.videoÖZ BAKIM BÉCERİLERİNİN ÖĞRETİMİ SOSYAL BECERİLERİN 

ÖĞRETİMİ İLETİŞİM BECERİLERİNİNÖĞRETİMİ 

 

İLERİYE ZİNCİRLEME YÖNTEMİ TERSİNE ZİNCİRLEME YÖNTEMİ 

TÜM BECERİ YAKLAŞIMINA GÖRE AMAÇLARIN OLUŞTURULMASI  

BECERİ 

• Bireyin sahip olduğu yeterliliklerine dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen veya yaptığı 

etkinliklerdir. 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ 

• Çocuğun başkalarına bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan becerileri 

ifade etmektedir. 

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ 

Günlük yaşam becerileri bireyin bir başkasına bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilmesi 

olarak tanımlanır ve ev içi becerileri, tüketici becerileri gibi becerileri içermektedir. 

Beceri analizi 

• Beceri analizi, karmaşık ya da çok basamaklı davranış ya da becerilerin öğretilmesi kolay alt 

basamaklarına (işlem basamaklarına) ayrılması olarak tanımlanmaktadır. 

Psikomotor beceriler için beceri analizi üretme yolları 

Beceri analizindeki basamakları belirlemenin iki yolu vardır. 

 Beceri basamakları oluştururken bellekten basamaklar oluşturulmaktadır. 

 Davranışı bizzat yaparak basamaklar sırasıyla yazılmaktadır. Beceri analizi genellikle 

davranışı gerçekleştiren bir kişinin gözlemlenmesiyle yada beceri analizini hazırlayan 

kişinin kendisinin davranışı yerine getirerek notlar almasıyla hazırlanır. 
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İLERİ ZİNCİRLEME YÖNTEMİNE GÖRE BECERİ ANALİZİ YAPIMI 

• İleri zincirleme yönteminde, analizi yapılan becerinin basamakları yapılış sırasına göre önce 

yapılandan sonra yapılana doğru sıralanmaktadır. 

Örnek 

1. Çorabı tutar. 

a) Her iki eliyle çoraba uzanır. 

b) Her iki elinin baş parmağı içeride, diğer parmakları dışarıda olacak şekilde, 

çorabın koncundan tutar. 

• İleri zincirleme yönteminde, analizi yapılan becerinin basamakları yapılış sırasına göre önce 

yapılandan sonra yapılana doğru sıralanmaktadır. 

TERSİNE ZİNCİRLEME YÖNTEMİNE GÖRE BECERİ ANALİZİ YAPIMI  

• Tersine zincirleme yaklaşımında, analizi yapılan becerinin basamakları yapılış sırasına göre 

en son yapılandan en önce yapılana doğru sıralanmaktadır.  

• Alan yazına bakıldığında, tersine zincirleme yaklaşımıyla analizin, yaygın olarak giyinme 

becerilerinin öğretiminde kullanıldığı görülmektedir. 

PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

• Beceri analizlerinden yararlanarak hazırlanan ölçüt bağımlı testlerde, her bildirim için yer 

alan sorular öğrenciye sorularak, doğru ve yanlış tepkileri kaydedilerek öğrencinin 

performans düzeyi (yapabildikleri) belirlenir. Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi, 

öğretime nereden başlanacağına hizmet etmektedir (Varol,1992:16). 

Becerileri değerlendirmenin iki yolu vardır: 

Tek fırsat yöntemi 

Çoklu fırsat yöntemi 

TEK FIRSAT YÖNTEMİ 

Bu yöntemde bireye beceri analizinde yer alan basamakları yerine getirmesi için ana yönerge 

verilir. Birey doğru yaptığı her basamak için (+) alır, birey bir basamağı yanlış yaparsa, yanıt 

için ayrılan sürede yapmazsa ya da yanıt için ayrılan sürede uygun olmayan davranışlar 

sergilerse (-) alır ve değerlendirmeye son verilir. 

Beceri analizinde gerçekleştirilen ilk yanlış basamaktan sonra, geriye kalan tüm basamaklar 

için de (-) verilerek değerlendirme sonlandırılır. 

 



475 
 

       

 

UZUN DÖNEMLİ, KISA DÖNEMLİ VE ÖĞRETİM AMAÇLARININ 

BELİRLENMESİ   

• Bir becerinin öğretiminde ulaşılması hedeflenen uzun dönemli amaç, öğrenciyi o beceriyi 

bağımsız yapar hale getirmektir.  

• Oğrencinin beceri analizinde "-" aldığı basamaklar bizim  kısa dönemli amaçlarımızı 

oluşturmaktadır.  • Kısa dönemi amaçlarımızdan o ders için çalışacağımız basamak ise 

öğretim amacımızı oluşturmaktadır. 

ÇOKLU FIRSAT YÖNTEMİ 

Çoklu fırsat yöntemiyle öğrencinin becerinin her bir basamağını hangi ipucu kullanıldığın da 

gerçekleştirdiği ya da bağımsız olarak yapıp yapmadığı belirlenir. 

• Öğrenciye beceriyle ilgili ana yönerge verilir.Beceri basamağı bağımsız yapılırsa “B” olarak 

kaydedilir.Beceri basamağı bağımsız yapılmaz ya da hatalı yapılırsa durdurularak o 

basamakla ilgili sözel ipucu verilir. 

Sözel ipucu verildiğinde beceri basamağı yapılırsa sözel ipucu olarak “S” kaydedilir. Sözel 

ipucu verildiğinde, beceri basamağı yapılamaz ise model olunarak, beceri öğrenciye gösterilir. 

Model olunarak beceri basamağı öğrenciye gösterildiğinde, basamak öğrenci tarafından 

yapılırsa, model olma “MO” olarak kaydedilir. Model olunduğunda beceri basamağı öğrenci 

tarafından gerçekleştirilemezse, fiziksel yardım “FY” olarak işaretlenir. 

UZUN DÖNEMLİ, KISA DÖNEMLİ VE ÖĞRETİM AMAÇLARININ 

BELİRLENMESİ 

• Bir becerinin öğretiminde ulaşılması hedeflenen uzun dönemli amaç, öğrenciyi o beceriyi 

bağımsız yapar hale getirmektir.  

• Öğrencinin beceri analizinde "-" aldığı basamaklar bizimkısa dönemli amaçlarımızı 

oluşturmaktadır. 

• Kısa dönemi amaçlarımızdan o ders için çalışacağımız basamak ise öğretim amacımızı 

oluşturmaktadır 

AMAÇLARI DÜZENLENMESİ 

Öğrenci için belirlenen alt amaçlar farklı yaklaşımlara göre düzenlenerek öğretim içeriği 

oluşturulabilir. 

•ileri zincirleme 
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• Tersine zincirleme 

• Tüm beceri 

 

İLERİ ZİNCİRLME YAKLAŞIMINA GÖRE AMAÇLAR 

• Uzun dönemli amaçlar düzenlenirken becerinin bütünü bağımsız gerçekleştirmeye yönelik 

uzun dönemli amaçlar konulur amaçlar. Uzun dönemli amaca şekilde her bir temel  

• Kısa dönemli becerinin bağımsız olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak, önce yapılan 

temel beceriden, sonra yapılan temel beceriye doğru kısa dönemli amaçlar oluşturulur.  

• Her bir kısa dönemli amaca ulaşacak şekilde alt amaçlar, önce yapılan beceribasamağından 

sonra yapılan beceri basamaklarına ve her bir beceri basamağında en fazla yardım içeren 

ipucu verilenden, en az ipucu verilmesine doğru sıralanarak yazılır. 

TERSİNE ZİNCİRLEME YAKLAŞIMINA GÖRE AMAÇLARIN YAZIMI 

Uzun dönemli amaçlar, becerinin bütününün bağımsız olarak gerçekleştirilmesine yönelik 

olarak konur. 

Kısa dönemli amaçlar, uzun dönemli amaca ulaşacak şekilde, her bir temel becerinin bağımsız 

olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak en son yapılan temel beceriden, en önce yapılan 

temel beceriye doğru oluşturulur. Alt amaçlar, Her bir kısa dönemli amaca ulaşacak şekilde, 

önce yapılan beceri basamağından, sonra yapılan beceri basamağına doğru ve her bir 

becerinin basamağının en fazla yardım içeren ipucu ile yapılmasından en az ipucu ile 

yapılmasını gerektirecek şekilde sıraya konur. 

UDA: Ahmet bağımsız olarak çorabını gıyer KDA 1: Ayak parmaklarından geçirilmiş çorabı 

giyer. 

KDA 2:Eline verilmiş çorabı giyer. 

KDA 3:Önünde duran çorabı giyer. 

TÜM BECERİ YAKLAŞIMINa GÖRE AMAÇLAR 

Uzun dönemli Amaçlar : Tüm becerinin bağımsız yapılmasına yönelik konulur 

Kısa Dönemli Amaçlar: Uzun dönemli amaca ulaşacak şekilde becerinin en fazla ipucu ile 

gerçekleştirilmesinden en az ipucu ile gerçekleştirilmesine doğru becerinin butününü içeren 

KDA' lar oluşturulur. 

Öğretim amaçları, kısa dönemli amaçları gerçekleştirecek şekilde her bir beceri basamağı için 

önce yapılandan sonra yapılana doğru sıralanır. 
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UDA. Suna bir dönem sonunda gerektiği durumlarda bağımsız olarak fermuar kapatır.  

KDA1. Suna gerektiği durumlarda fiziksel yardımla fermuarı kapatır. 

KDA2. Suna gerektiği durumlarda sözel ipucu ile fermuarı kapatır. 

KDA3. Suna gerektiği durumlarda bağımsız olarak fermuarı kapatır. 

ÖĞRETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI 

Öğretim için zincirleme davranışların beceri analizleri geliştirildikten ve performans düzeyi 

belirlendikten sonra uygulamacı bu beceriyi nasıl öğreteceğine karar verilir. Bu karar 

doğrultusunda da öğretim planları hazırlanır. Bu konuyla ilgili yayınlar incelendiğinde, beceri 

analizinin üç biçimde öğretilebildiği görülmektedir. 

İleriye zincirleme 

Tersine zincirleme 

Tüm basamakların bir arada öğretimi 

ÖĞRETİMİN PLANLANMASI 

Öğrencinin gerçekleştiremediği alt amaçlara yönelik öğretim planı hazırlanır. 

Öğretim planında 

1. Öğrencinin beceriyi yapabilme düzeyi 

2. Öğretim amacı 

3. Öğretim yöntem 

4. Öğretim amacının gerektirdiği araç ve gereçler 

5. Öğretim ortamı 

 

6. Kullanılacak pekiştireçler 

7. Öğretim sürecine etki edebilecek olan problem davranışlar belirlenir ve azaltılması 

için kullanılacak işlem süreçleri belirlenir. Öğretim sırasında öğrenci performansında 

olan değişikliklerin nasıl izleneceği saptanır. 

İLERİYE ZİNCİRLEME YAKLAŞIMINA GÖRE ÖĞRETİM 

• Beceri analizinde yer alan ilk basamakla öğretime başlanarak her denemede yalnızca bir 

basamağın öğretilmesidir. Birinci basamak birey tarafından bağımsız yapılınca, ikinci 

basamağın öğretimine geçilir. 
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• Öğretim yapılırken ilk işlem basamağı (birinci temel beceri) üzerinde durulup diğer işlem 

basamakların (diğer temel becerilerin) öğretimi yapılmaz. Öğrenci ilk işlem basamağını 

bağımsız olarak gerçekleştirdikten sonra ikinci işlem basamağına geçilir. 

• Bu süreç beceri analizinde yer alan tüm basamakların öğretimi gerçekleşinceye kadar 

sürdürülür. 

TÜM BECERİ YÖNTEMİNE GÖRE ÖĞRETİM 

• Tüm basamakların bir arada öğretimi, her denemede zincirleme davranışın beceri analizinde 

yer alan bir basamağın öğretilmesi yerine basamakların tümünün birden öğretilmesi olarak 

tanımlanabilir. 

ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğrencinin, öğretim süresince ve öğretim sonunda sürekli olarak değerlendirilmesi gerekir  

Tek fırsat 

Çok fırsat 

TUVALET BECERİLERİ 

KURULUK SAATLERİNİ BELİRLEME 

Çocuğun tuvaletini yapma saatlerini belirlemek amacıyla kuruluk saatlerini belirleme kayıt 

formu” hazırlanır. Kayıt formu, çocuğun uyanık olduğu saatleri kapsar. Form I’er saatlik 

zaman dilimlerine bölünür ve her 1 saatte bir çocuk banyoya tuvalete götürülür. Kuru olup 

olmadığı kontrol edilir ve ilgili bölüm işaretlenir. Eğer altı kuruysa tuvalete/lazımlığa 

oturtulur. Birkaç dakika beklenir Boşaltım gerçekleşirse kaydedilir. Boşaltım olmazsa 

çocuğun bezi yeniden bağlanır ve ilgili bölüm işaretlenir. 

• Bu süre ortalama iki hafta sürer Bu süre içinde çocuk tuvalete götürülürken veya lazımlığa 

oturtulurken tuvaletini yapması için zorlanmaz ve altına yaptığı zaman da herhangi olumsuz 

tepki verilmeden bezi değiştirilir 

• Tuvalet kontrolünün öğretimi için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir; ancak yaygın olarak şu 

üç yaklaşım tercih edilir: 

• Geleneksel Yöntem 

• Yoğun Yöntem 

• Hızlı Yöntem 
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SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 

Sosyal beceriler, Toplumsal Uyum becerileri kapsamında yer alır. 

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE İZLENECEK AŞAMALAR 

Sosyal Beceri Programında Yer Alacak Becerileri Belirleme 

1. Sosyal Beceri Performansını Belirleme 

2. Öncelikli Becerileri Belirleme 

3. Öğretim Sekline Karar Verme 

4. Öğretim Öncesi Hazırlıkları Tamamlama 

5. Öncelikli Beceriyi Öğretme 

6. Öğretimleri Değerlendirmek 

Sosyal becerilerin öğretiminde, pek çok öğretim yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu 

yöntemler arasında; 

a) Doğrudan öğretim yöntemi 

b) Bilişsel süreç yaklaşımı 

c) Akran öğretimi 

d) Sosyal öyküler en çok kullanılanlardandır. 

DOĞRUDAN ÖĞRETİM 

Gereksinim oluşturma 

• Model olma: Öğretmen öğrenciye yapıştırıcıyı arkadaşınla paylaşarak kullanmalısın, şimdi 

ben dikkatle izle ben sana nasıl paylaşman gerektiğini göstereceğim. Daha sonra sen bana 

nasıl paylaştığını göstereceksin, anlaştık mı? Ben arkadaşıma yapıştırıcıyı veriyorum. Onun 

işi bitene kadar bekliyorum. O zamana kadar ben de önümdeki etkinliği ile ilgileniyorum ‘ der 

ve bütün bu basamakları uygulayarak öğrenciye gösterir, model olur. 

• Rol oynama: Öğretmen şimdi sıra senin. Sen arkadaşınla ortak kullanman gereken eşyayı 

nasıl paylaşırdın? Öğretmen öğrencinin rol oynamasını sağlar, gerekli yerlerde sözel ve 

fiziksel yardımda bulunur ve öğrenci her aşamayı gerçekleştirdiğinde 'aferin, çok güzel 

şeklinde ödül verir 

Bağımsız uygulamalar: Öğretmen sınıftaki masanın üstüne kalem, defter, silgi boya kalemi 

koyar. Öğrenciye 'hadi masadaki araçlardan birini arkadaşınla paylas' der. Öğrenci eşyayı 

arkadaşıyla basamaklara dikkat ederek paylaşırsa aferin arkadaşınla eşyayı paylaştın, bravo 

sana' der. Eğer basamaklara dikkat ederek paylaşmazsa önceki aşama olan rehberli 

uygulamalara geri dönülür 

• Genelleme: Sosyal becerinin farklı ortam ve durumlarda sergilenmesi 
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SOSYAL ÖYKÜLER 

Çocukların sosyal durumları anlayabilmesi, yeni bazen de kafa karıştırıcı sosyal deneyimleri  

için yardım sağlayan kısa bireyselleştirilmiş hikayelerdir. 

SOSYAL ÖYKÜ YAZMANIN AŞAMALARI 

Hedef davranış belirlenir: Öğretmen kazandırmak istediği sosyal beceriyi gözlem yaparak 

yada işlevsel bir davranış değerlendirme ölçeğiyle belirleyebilir. 

• Öğretmen hedeflediği davranış doğrultusunda, öğrencinin seviyesine uygun öyküyü yazar. 

Sosyal öyküler, becerinin tanımlanmasını, uygun davranışı ve diğerlerinin görüşlerini içeren 

ortalama 5-10 cümle arasında yazılır. 

• Sosyal öykünün başlığı ana fikri içermelidir. Bazen başlık soru şeklinde de yazılabilir. 

Örnek: Neden saçlarımı kestirmeliyim? 

BİLİŞSEL SÜREÇ YAKLAŞIMI 

• Bu yaklaşım ile bireylerin olayları analiz etme ve sıraya koyma becerilerinin gelişmesi 

sağlanmaktadır. • Sosyal etkileşim örnekleri çeşitli öyküler ve resimlerle sunulmakta, 

öykülerin başında ve sonunda bireylere neler yapılacağı aşamalar halinde özetlenmektedir.  

BİLİŞSEL SÜREÇ YAKLAŞIMININ AŞAMALARI 

1. AŞAMA: öğrenciye neler yapılacağı kısaca özetlenir, hedef becerinin neden öğrenilmesi 

gerektiği açıklanır. 

2. AŞAMA: sosyal beceri öğretim programı için hazırlanan ilk öykünün resmigösterilir ve 

öykü okunur. 

3. AŞAMA: aşamalara model olunur o oyku ve resimle ilişkili uygun sorular sorularak 

yanıtlanır 

A. Sosyal kodlama(Ne oldu burada?) 

B. Sosyal karar verme (Sen ne yapabilirsin?) 

C. Sosyal davranışın ortaya konması (hangisini yapmalısın?) 

D. Değerlendirme (Sonuçta ne oldu?) 

4. AŞAMA. Aynı öykü ve resim kullanılarak öğrencinin uygun soruları sorması ve 

yanıtlaması istenir. 

5. AŞAMA: Basamaklar diğer öykü ve resimler için tekrarlanır. 
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AKRAN ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI 

Kazandırılacak Becerinin: 

• Amaçları belirlenir 

• Gerekli materyaller belirlenir 

• Akran öğretimi yapacak çocuk belirlenir. Öğretimi yapacak çocuk bilgilendirilir.( nasıl 

yönlendirecek, çalışmayı nasıl yapacak) 

• Zaman belirlenir or haftada 3 gün 30 dakika 

• Öğretmen öğreten öğrenciye geri dönüt verir. 

• Ailenin bilgilendirilmesi gerekiyor. 

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 

• Değerlendirme, iki aşamada yapılmalıdır. 

1. Çocuğun beceriyi öğrenip öğrenmediğinin değerlendirilmesi,  

2. İkincisi de becerinin farklı ortamlarda kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir.  

 

 

DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİ 

2 tür İletişim biçimi vardır 

• Sözel İletişim. 

• Sözel Olmayan İletişim 

Dilin iki önemli boyutu 

Alıcı dil 

ifade edici dil 

ALICI DİL BECERİLERİ 

Dilin başkalarını anlama amaçlı kullanımı alıcı dil olarak adlandırılır. 

İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİ 

Başkalarına kendini anlatma amaçlı kullanımı ifade edici dil olarak adlandırılır. 
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DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

Davranışçı yaklaşımdan etkilenilerek düzenlenen dil öğretim yöntemleri sosyal etkileşim 

yaklaşımından etkilenerek düzenlenen dil öğretim yöntemleri şeklinde sınıflandırılabilir.  

DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA GÖRE DİL ÔĞRETİMİ YÖNTEMİ 

Bu yöntemde amaç; çocuğa iletişim için gerekli uygun dil biçimlerini, doğru yapıları ve söz 

dizimini öğretmektir. 

Öğretim kontrollü koşullar altında düzenlenir. Öğretim ortamında genellikle çocuk ve 

eğitimci olmak üzere iki kişi bulunur. Öğretim sırasında odada öğretimle ilişiksiz tüm 

uyaranlar ortadan kaldırılır. 

• Öğretilecek dil ve iletişim becerisiyle ilişkili uyaranlar amacına uygun bir şekilde dikkatle 

seçilir. Çocuğun uygun dil kullanımı için taklit, pekiştirme, düzeltme ve ipucu verme gibi 

Davranışçı Yaklaşıma dayalı teknikler kullanılır 

DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

Genişletme, 

Kendi kendine konuşma, 

Paralel konuşma 

Model olma 

EKLEKTİK YÖNTEMLER 

Eklektik yöntemler hem davranışçı yaklaşımdan hem de sosyal etkileşim teorisinden 

etkilenerek oluşturulan dil öğretim yöntemleridir. 

Bu yöntemler 

1. Fırsat Öğretimİ 

2. Ulaşılmaz hale getirme 

3. Sınırlı oranda verme 

4. Seçenek sunma 

5. Şaşırtıcı beklenmedik durumlar yaratma 

6. Tepki isteme ( mand- model olma) 

YAPILANDIRILMIŞ DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMI 

Yapılandırılmış dil öğretim yöntemlerinin en önemli özelliği taklide dayalı bir öğretim 

yöntemi olmasıdır. Öğrenci merkezli değildir, öğretmen daha aktif öğrenci daha pasiftir. 

Öğretimin her aşamasında tamamen yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış ve çoğu kez 
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çocuğun sadece çalışma davranışlarının olması yeterli sayılmaktadır. Çocuğun ortak dikkat 

kurması için yapılandırılmış bir ortam kurulur. Beklenmeden öğretim sürecine başlanabilir ve 

yapılandırılmış öğretim yöntemlerinin tüm aşamaları gerçekleşir. 

Öğretmen, kartı göstererek “Bak inek mooo diyor. Hadi sen de mööö de.” Der. . Eğer hedefler 

arasında doğru tepkiye yaklaşmak da varsa, çocuğun davranışı pekiştirilir. Öğretmen 

öğrenciye davranış için ilk başta model olur, daha sonra aynı davranışı ondan bekler. 

Öğretmen, çocuktan istediği sese veya sözcüğe bağlı olarak, ipucu olabilecek dudak sesleri 

gibi sesler için kendi ağzını model olarak abartılı bir şekilde gösterebilir veya ipucu verebili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.ünite 

1.VİDEO;ERKEN ÇOCUKLUK 

Gelişimsel gecikme, çocuğun temel gelişim alanlarında yaşından beklenen becerileri 

gösterememesi anlamına gelmektedir. 

Büyüme, gelişme ve öğrenme için kritik bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu yıllarda 

çocuğun daha sonraki gelişimini etkileyen öğrenme ve davranış örüntülerinin temeli 

atılmaktadır. Dil becerileri ile zihinsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerinin kazanılması bu 

kritik dönemde gerçekleşmektedir. 

Gelişim geriliği gösteren çocuklar; gelişim aşamalarını akranları ile aynı hızda geçememekte,  
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Bilişsel, dil ve sosyal becerilerde, motor ve öz bakım becerilerinde akranlarına göre 

yetersizlik gösterebilmekte, 

Bir ya da birden fazla yetersizlik çocuğu etkileyebilmektedir. 

Okulöncesi dönem, çocukların gelişimi için çok önemli bir dönem olduğu, bu dönemde 

gelişimin oldukça hızlı olduğu ve çocuğun birçok beceriyi öğrenmeye hazır olduğu 

bilinmektedir. 

Çocuk anne-babasından, okulöncesi kurumlardan, arkadaşlarında ve çevresinden birçok 

davranışı öğrenerek var olan gelişimin daha sonraki basamakları için gerekli alt yapıyı 

oluştururken, bazı çocuklar çeşitli problemler nedeniyle bu dönem için gerekli becerileri 

kazanmada güçlükler yaşarlar. 

Her çocuk gelişim hızı, öğrenme biçimi, kişiliği ve ailesinden edindikleriyle birbirinden farklı 

özelliklere sahiptir. Çocuk, çevresiyle etkileşimi yoluyla edindiği deneyimler sonucu dış 

dünyayı keşfeder ve gelişir. 

Dolayısıyla, özel gereksinimi olan çocukların normal gelişim gösteren çocukların kazandıkları 

becerileri daha sistematik yollarla kazanma gereksiniminden erken çocuklukta özel eğitim 

programları ortaya çıkmıştır. 

BU DÖNEMDE HERHANGİ BİR DESTEK SAĞLANAMAMASI; 

 Gelişimsel yetersizliklerin daha da artmasına neden olmakta, 

 Akranlarla aralarındaki fark açılmakta, 

 İkinci yetersizlikler ortaya çıkmakta, 

 Akranları ile aynı ortamlarda eğitim alma şansları azalmaktadır. 

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI NASIL BELİRLENİR? 

Özel eğitim ihtiyacı, tıbbi tanılama ve değerlendirme, gelişimsel ve eğitsel değerlendirmeler 

yapılarak belirlenir. 

Üniversitelerin Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk Nörolojisi, 

Gelişimsel Pediatri vb.bölüm ve kliniklerinde uzman hekimler, psikologlar, gelişim uzmanları 

ile yine üniversitelerin ilgili özel eğitim bölümleri ile alanda eğitim, uygulama ve çalışma 

yapan uzman kişi ve kurumlar tarafından, gelişimsel ve eğitsel değerlendirmeleri yapılarak 

özel eğitim ihtiyacına karar verilir. 

AİLELER BU DURUMDA NELER YAPMALILAR?  

Çocuğun dil, hareket, zihin, sosyal ve duygusal gelişimlerinde yaşıtlarına göre yolunda 

olmayan bir durum gözlendiğinde hiç vakit kaybetmeden üniversitelerin ilgili bölümlerine, 

uzmanlara, kurumlara müracaat etmeliler. 
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ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI (EÇÖEP) 

Engelli ya da gelişimsel açıdan risk grubunda yer alan çocukların yaşamlarının ilk 36 ayında 

yapılan terapötik ve eğitimsel müdahaleleri içermektedir. 

37-78 ay okul öncesi özel eğitim olarak ele alınmaktadır. 

Bu çocukların temel gelişimsel becerileri kazanmaları için gereken deneyimleri edinmelerine 

olanak sağlamaktadır. 

Erken müdahale, gelişimsel gecikme ya da yetersizliği olan veya risk grubunda olan bebek ve 

küçük çocukların (36 aya kadar )ailelerine yönelik olarak geliştirilen programları ifade 

etmektedir. 

Erken müdahale, 0-3 yaş ve 3-6 yaş gelişimsel destek gereksinimi olan çocuklar için ‘erken 

çocukluk özel eğitimi ve okul öncesi özel eğitimi’ daha sonrasında ise ‘özel eğitim’ adı 

altında devam eden birr süreçtir. 

Erken müdahale ailelerin ve alan uzmanlarının iş birliği içinde olduğu bir destek programıdır.  

Bebeğin (0-3 yaş) / (0-6 yaş) yaşına göre gelişimindeki gecikme tespitiyle birlikte özel 

eğitime başlanır. 

Bu işbirliği aracılığıyla anne babalar öngördükleri gibi çocuklarının gelişimi ve öğrenmesini 

desteklemeye yönelik ebeveynlik hedeflerini karşılayabilirler. 

Kaliteli erken müdahale uygulamaları; iş birlikçi, aile merkezli ve hem çocuğun hem de 

ailenin önceliklerini ve gereksinimlerini karşılayıcı özelliklerle karakterizedir. 

2. VİDEO;ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

Bazı çocuklar genetik, bazı çocuklar doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanana 

problemler, bazı çocuklarda çevresel uyaranların eksikliği nedeniyle gelişimsel gerilik 

yaşarlar. 

Gelişimsel risk taşıyan çocuklara gerekli eğitim ve destek sağlanmazsa gelişimleri gecikir ve 

yaşıtları arasındaki farklar ortaya çıkar. Bu farkı en aza indirmek ve gelişim aşamalarını 

tamamalamak için ‘erken çocuklukta özel eğitim’ önem kazanmıştır. 

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, olumsuz erken çocukluk dönemi ortamlarının etkilerinin 

bir ömür boyu sürdüğünü göstermektedir. Bu da erken çocuklukta, çocukların gelişimine 

uygun olan ortamların ve desteklerin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. 
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GELİŞİMSEL GECİKME YAŞAYAN ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN YILLAR BİRÇOK 

NEDENDEN DOLAYI ÇOK ÖNEMLİDİR 

A. Gelişimsel gecikmesi ya da yetersizliği olan bir çocuk ne kadar erken dönemde belirlenirse 

çocuğun gereksinimlerini gidermek için belirlenmiş erken müdahale stratejilerinden 

yararlanma  olasılığı o kadar fazla olacaktır. 

B. Aileler erken müdahale sürecinde kendilerine verilecek destekten yararlanabilecektir.  

C. Çocuklar öğrenmeye hazır bir şekilde okul dönemine ulaştıkları için okullar ve toplumlarda 

az maliyetler karşılaşacaktır. 

Dolayısıyla, çocuklarda görülebilecek gecikme riskinin olabildiğince erken dönemde 

belirlenmesi ve gerekli erken müdahale çalışmalarına başlanması, daha sonraki dönemlerde 

yaşanabilecek sorunların minimum düzeye indirgenmesinde büyük önem taşımaktadır. 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN 

AMAÇLARI 

Özel gereksinimli çocuğun tüm ailesini desteklemek: 

Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde, özel eğitim hizmetlerinin tüm aileyi dikkate alarak 

hazırlanması gerekmektedir. Çünkü bu dönemlerdeki çocukların bakım ve eğitimleri, büyük 

ölçüde ailede gerçekleşmektedir. Ayrıca, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak, ailelerin 

büyük çoğunluğunda , pek çok duygusal ( örneğin stres, mutsuzluk, vb. ) ve toplumsal 

(örneğin toplumda soyutlanma vb. ) sorunlara yol açabilmektedir. 

Hazırlanan erken eğitim programları ile, aileleri bu dönemde destekleyerek çocuklarının 

özellikleri temel gereksinimleri, nasıl bir tutum sergileyebilecekleri ve iletişim kurma yolları 

hakkında onları bilgilendirmektedir. 

Böylece aileler, çocuğun gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadıklarını fark edebilmekte, 

çocuklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi öğrenmektedirler. 
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUN TÜM GELİŞİM ALANLARINDAKİ 

GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK  

Özel gereksinimli çocuklar genellikle, diğer yaşıtlarının gelişim sürecindeki edindikleri 

becerilerin önemli bir bölümünü ek destekle edinirler. 

Bu nedenle, erken çocukluk dönemindeki tüm özel gereksinimli çocuklarda bilişsel gelişim, 

devinsel gelişim, kişisel – toplumsal gelişim ve dil gelişimi alanlarının tümünü destekleyici 

etkinliklere yer verilmelidir. 

Ayrıca edinilen becerilerin farklı ortamlarda ve durumlarda kullanılmasını sağlamak için 

genelleme çalışmaları da yapılmalıdır. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUN ÇEVRESİYLE ETKİLEŞİMİNİ 

KOLAYLAŞTIRMAK 

Özel gereksinimli çocukların önemli bir bölümü, toplumsal çevrelerindeki bireylerle 

etkileşimde bulunmada (örneğin, arkadaşlık kurmada, oyun paylaşmada, vb. )zorluklar yaşar. 

Dolayısıyla, bu ve benzeri becerileri özel gereksinimli çocuklara kazandırarak toplumsal 

yeterliliklerini geliştirmek, erken çocukluk döneminde hedeflenmesi gereken en önemli 

amaçlar arasındadır. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU TOPLUMUN BİR PARÇASI YAPMA 

Özel gereksinimli çocuğun, diğer yaşıtları için söz konusu olan tüm yaşantılara sahip olmaları 

sağlanmalıdır. Çocuk, bazı alanlarda yaşıtlarından önemli ölçüde farklılaşıyor olabilir; ancak 

bu farklılık çocuğun oyun bahçesinde oynamasını, aile bireyleriyle birlikte alışverişe 

gitmesini, doğum günü kutlamasını, vb. engellememelidir. 

Öyleyse, erken çocukluk dönemine yönelik özel eğitim hizmetlerini amaçlarından biri de özel 

gereksinimi ne olursa olsun çocuğu toplumun bir parçası durumuna getirmek olmalıdır. 

Erken çocukluk özel eğitimi, gelişimsel risk altında olan ya da gelişim geriliği olan 

çocukların; gelişimlerini desteklemek, yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak, gelişimsel 

hızlanmasını sağlamak amacıyla verilmektedir. 

Erken müdahalenin amacı yetersizliği olan çocuklara yönelik uygun hizmetler sağlamak, 

gecikme ve yetersizlik düzeylerini en aza indirgeyebilmek, her bir çocuğun normal gelişimsel 

yapı taşlarına ulaşabilme şansını maksimum düzeye çıkarmak ve çocuklarının gelişimi için 

ailelerin olumlu şekilde yönlendirilmesine yardımcı olmaktır. 

Erken müdahale, var olan hasarı ortadan kaldırmayı değil, mevcut işlevlerin kullanabilmesini 

ve daha fazla kaybın ortaya çıkmasını önlemeyi amaçlar. 
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EÇÖEP SONUÇLARI İNCELENDİĞİNDE; 

 Çocukların gelişimsel becerilerinin arttığı, 

 Ailelerin çocuğa karşı tutumların olumlu yönde değiştiği, 

 Ailelerin bilgi ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı, 

 İstenmeyen / uygun olmayan davranışların azaldığı, 

 Çocuğun yalnızca gelişimsel düzeyinin değil aynı zamanda yaşam kalitesinin de arttığı 

görülmektedir. 

     3.video  EÇÖEP PROGRAMLARI 1 

Çocukların ve anne-babaların gereksinimleri doğrultusunda hazırlandığı zaman aileler ve 

çocuklar bu programlardan daha fazla yarar sağlamakta; 

İleride ortaya çıkması olası birçok tıbbi, psikolojik ve sosyal problemler önlenebilmektedir. 

Burada anahtar kişi ailedir. Ailenin eğitime aktif olarak katılması planlanır. Ailelerin 

çocukları ile etkileşime girmeyi ve çocuklarının öğrendikleri becerilerin günlük rutinlerine 

nasıl aktarılacakları planlanır ve uygulamalı olarak gösterilir. 

Önleme ve erken müdahale programlarının, ev ziyaretlerine dayalı, erken çocukluk eğitimine 

yönelik, ailelerin ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesini ve çocuğun gelişimi hakkında 

bilgilendirilmesini konu alan, birden fazla amacın yer aldığı programlar olduğu 

görülmektedir.  

ERKEN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ  

Uzmanın aileyi evinde ziyaret etmesiyle tümüyle evde ( eve dayalı); 

Zaman zaman uzamanın ev, zaman zaman da ailenin kuruma gelmesiyle evde ve kurumda (ev 

ve kuruma dayalı ) 

Ailenin kuruma gitmesiyle kurumda (kuruma dayalı) olmak üzere üç şekilde 

sunulabilmektedir. 

Ayrıca özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş 37-72 ay arasındaki çocuklar için, okul öncesi 

eğitimzorunludur ve kaynaştırma uygulamaları temeline dayalı olarak, destek eğitim planları 

çerçevesinde sürdürülür. 

Çocuğun değerlendirilmesi. Uygulanacak eğitim programınakarar vermek için ‘’çocuğa 

ilişkin bilginin sistematik olarak toplanması ve analiz edilmesi’’ olarak tanımlanan 

değerlendirme; gözlemler, görüşmeler, doğrudan uygulanan testler ile tüm kayıtların gözden 

geçirilmesi ile yapılabilmektedir. 
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Ülkemizde bu değerlendirme Rehberlik Araştırma Merkezi üyeleri tarafından yapılmaktadır.  

Ailelere ev ortamında öğretim becerilerinin kazandırılmasında kullanılan pek çok erken özel 

eğitim programı vardır.  

4.VİDEO :ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM ÖĞRETİM PRROGRAMLARI- 4 

 

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EN SIK KULLANILAN TESTLER  

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ: ÇOCUKLARIN ENGELLİLİK DURUMUNU ORTAYA ÇIKARAN 

TEST.  

BAYLEY BEBEK GELİŞİM ENVANTERİ: AYLIK DURUMLARINA GÖRE, BEBEKLERİN HANGİ 

DAVRANIŞLARI HANGİ ŞEKİLDE GÖSTERMELERİ GEREKTİĞİ İLE İLGİLİ TEST.  

KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMI GELİŞİM BECERİ ENVANTERİ: AYLIK DÖNEMLERDE 

UYGULANAN TEST. 

PORTAGE KONTROL LİSTESİ YER ALMAKTA, DEĞERLENDİRMELERE GÖRE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 

AİLE HİZMETİ PLANLARI HAZIRLANMAKTADIR. (BU TESTLERDEN HANGİLERİ UYGULANACAKSA, 

ONLARA GÖRE DEĞERLENDİRMELER YAPILIP AİLE HİZMETİ PLANLARI HAZIRLANIR.)   

AYRICA ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÖZELLİKLE GAZİ ERKEN 

ÇOCUKLUK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ARACI‘ NIN KULLANILDIĞI BİLİNMEKTEDİR. (GEÇDA) 

 

GEÇDA; PSİKOMOTOR, BİLİŞSEL, DİL VE SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM OLMAK ÜZERE DÖRT ALT 

TEST VE 249 ALT MADDEDEN OLUŞAN BİR ARAÇTIR. ARAÇLA 0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ 

İZLENEBİLMEKTE VE DEĞERLENDİRİLEBİLMEKTEDİR.  

 

BÜTÜN BUNLARLA BİRLİKTE ERKEN EĞİTİM PROGRAMLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI 

TARAFINDAN DA YÜRÜTÜLEBİLMEKTEDİR.  

 

AYRICA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL EĞİTİM ANAOKULLARININ ERKEN ÇOCUKLUK 

EĞİTİM BİRİMLERİNDE VE/VEYA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ÖZEL EĞİTİM 

SINIFLARINDA YÜRÜTÜLMEK ÜZERE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÇIKARDIĞI 0-36 AY ERKEN 

ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI VE 37-78 AY OKUL ÖNCESİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM 

PROGRAMI BULUNMAKTADIR.   

 

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞİM ALANLARI 

 

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK HAZIRLANAN, ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL 

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI, 7 GELİŞİM ALANI İLE İLİŞKİLİ ÖĞRETTİM PROGRAMLARINI 

KAPSAMAKTADIR. BUNLAR; 

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANI 

ALICI DİL GELİŞİM ALANI 

İFADE EDİCİ DİL GELİŞİM ALANI 

KABA MOTOR GELİŞİM ALANI 

İNCE MOTOR GELİŞİM ALANI 

SOYSA-DUYGUSAL GELİŞİM ALANI 

UYUMSAL BECERİLER GELİŞİM ALANI  

 

EÇEÖ PROGRAMLARI GELİŞİM ALANLARI- 1 
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BİLİŞSEL GELİŞİM  

PROGRAMDA, 0-36 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINARAK HER BİR 

GELİŞİM ALANI KENDİ İÇERİSİNDE ALT GELİŞİM ALANLARI İLE YAPILANDIRILMIŞTIR. ALT 

GELİŞİM ALANLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ LİSTELENMİŞTİR; 

 

GÖRSEL/ UZAMSAL İLİŞKİLER (NESNELERİN YERİNİ İFADE VEYA AÇIKLAMAK)  

DİKKAT/ ORTAK DİKKAT 

BELLEK/ NESNE DEVAMLILIĞI 

KİŞİSEL BAKIM RUTİNİNİ ANLAMA: ÖZBAKIM BECERİLERİNİ VE HANGİ ARDIŞIKLIKLARLA 

YAPILDIĞINI ANLAMA SÜRECİDİR.  

NEDEN-SONUÇ İLİŞKİLERİ 

TAKLİT: BAŞKALARINDAN GÖRDÜĞÜ DAVRANIŞLARI KENDİSİNDE DE AYNI ORANDA ORTAYA 

KOYMA 

SAYI HİSSİ: SAYILARI KULLANARAK YAŞAMIN KOLAYLAŞTIRILMASI 

OYUN/ SEMBOLİK OYUN 

EŞLEME/ SINIFLAMA 

PROBLEM ÇÖZME 

ALICI DİL GELİŞİM ALANI 

 

DİKKAT VE AYIRT ETME 

SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİMİ ANLAMA: BEDEN DİLİ, JEST VE MİMİKLERİ ANLAMA İLE İLGİLİ 

DESTEK ÇALIŞMALARI YAPILIR. 

ANLAM GELİŞİMİ: SOYUT KAVRAMLARI ANLAMA 

DİL BİLGİSİ YAPILARI 

İFADE EDİCİ DİL GELİŞİM ALANI 

BAŞKALARI İLE İLETİŞİM 

FONEM (SES BİRİMİ) EDİNİMİ VE ANLAŞILIRLIK: KELİME VE SESLERİ ASLINA UYGUN OLARAK 

ÇIKARMAK İÇİN VERİLEN DESTEK ÇALIŞMALARI.  

SÖZCÜK ÜRETİMİ:  KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEK 

DİL BİLGİSEL SÖZCÜK, EK VE YAPILARIN ÜRETİMİ: KELİMELER EK ALDIKÇA ÇOĞALIRLAR, BAŞKA 

ŞEYLER İFADE EDERLER. BU ALANDA DA BİREYLER DESTEKLENMELİDİR. 

 

KABA MOTOR GELİŞİM ALANI 

 

HAREKET  

DENGE 

NESNE KONTROLÜ 

 

İNCE MOTOR GELİŞİM ALANI 

 

KAVRAMA 

EL BECERİLERİ 

BIRAKMA 

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM ALANI 
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YETİŞKİNLERLE ETKİLEŞİM 

YETİŞKİNLERLE İLİŞKİ 

AKRANLARLA ETKİLEŞİM 

AKRANLARLA İLİŞKİ 

KENDİ KİMLİĞİYLE BAŞKALARIYLA İLİŞKİDE OLMA 

YETENEK FARKINDALIĞI 

DUYGU GÖSTERİMİ 

EMPATİ 

DUYGU DÜZENLEME 

DÜRTÜ KONTROLÜ 

SOSYAL ANLAMLANDIRMA  

 

UYUMSAL BECERİLER GELİŞİM ALANI 

 

YEME-İÇME BECERİLERİ 

KİŞİSEL BAKIM BECERİLERİ 

GİYİNME-SOYUNMA BECERİLERİ 

TUVALET BECERİLERİ 

 

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN ERKEN ÇOCUKLUK 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMININ ULAŞMAYI HEDEFLEDİĞİ GENEL AMAÇLAR 

 

0-36 AYLIK ÇOCUKLAR 

HATIRLAMA, PROBLEM ÇÖZME, OLAYLAR ARASINDA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİLERİ KURMA İLE 

DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİREREK BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDA İLERLEME GÖSTERMELERİNİ 

SAĞLAMAK.  

DÜNYAYI ALGILAMA, ÇEVRESİNDE OLANLARI ANLAMA VE ANLAMLANDIRABİLME İLE ALICI DİL 

GELİŞİM ALANLARINDA İLERLEME GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMAK.  

 

ÇEVRESİNİ DEĞİŞTİRMEK, DÜŞÜNCELERİNİ İLETMEK, İSTEKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, 

KARŞISINDAKİ KİŞİ YA DA KİŞİLERLE ETKİLEŞİME GEÇMEK AMACIYLA KENDİNİ BAĞIMSIZ 

ŞEKİLDE İFADE EDEREK İFADE EDİCİ DİL GELİŞİM ALANINDA İLERLEMELER GÖSTEMELERİNİ 

SAĞLAMAK, 

 

KAVRAMA, BIRAKMA VE EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREREK İNCE MOTOR GELİŞİM ALANINDA 

İLERLEMELER GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMAK,  

 

DENGE, HAREKET VE NESNE KONTROLÜ GELİŞTİREREK KABA MOTOR GELİŞİM ALANINDA 

İLERLEMELER GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMAK 
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15.ünite 

1.ÜNİTE: DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI:  

MODÜLLER: 

1) ses bozukluklarının sağaltımı 
2) Edinilmiş dil bozukluklarının sağaltımı 
3) Akıcı konuşma 
4) Gelişimsel dil 
5) Sesletim ve ses bilgisi 
 
OZEL EĞİTİMDE EN SIK KARŞILAŞILAN ALANLAR: 
A) gelişimsel dil 
B) sesletim 
 
SES BOZUKLUKLARI SEBEPLERİ: 
A) sesi yanlış kullanma 
B) tıbbi sebepler 
 
 SES BOZUKLUKLARİ: 

A) SESİN YANLIŞ KULLANILMASI  

A.1.) çok konuşma (öğretmen ve çağrı merkezi çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilir) 
A.2.) Yüksek sesli konuşma/ bağırma 
A.3.)Eforlu konuşma  
A.4.) alışkanlıklar (alkol sigara tüketimi) 
A.5) sık sık boğazı temizlemek 
 
B.) TIBBİ SEBEPLER: 
B.1) gırtlak ameliyatı  
B.2) tiroid ameliyatı  
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B.3) entübasyon  
B.4) kronik hastalıklar  
...solunum problemleri 
 ...hormonal sorunlar  
...mide sorunları alerji ve benzeri  
B.5) nodül 
 *Ses bozuklukları nedenleri  
*Ses bakımı  
*Doğru postür  
*Doğru solunum  
*Ses egzersizleri  
*Duygusal süreçlerin etkileri  
*Konuşurken oluşan ses parametreleri  
*Günlük ortamlarda sağlıklı ses kullanımı 
 
 EDİNİLMİŞ DİL BOZUKLUKLARİ (AFAZİ) 
*Afazi dil kaybı anlamına gelir. 
*Dil gelişimi tamamlandıktan sonra  meydana gelir. 
*Genellikle beynin sol tarafındaki hasardan sonra oluşan bir lisan problemidir. Konuşma merkezleri 
beynin sol tarafında yer alır ve wernicke bölgesi ve Broca bölgesi olarak adlandırılır.  
*Bu bölgelerde oluşan hasarların nedenleri çoğu zaman beyin kanaması, beyin tümörü, trafik kazası, 
beyinde iltihap veya damar tıkanıklığıdır. 
*Afazi beyindeki harabiyetin büyüklüğüne ve yerine göre farklı şekillerde ve derecelerde görülür. 
Beynin hasar gören bölgesine göre, anlama ve ifade etme hasar görmüştür ama bunlara bağlı olarak 
okuma, yazma, hesaplama ve mimikler de farklı derecede etkilenebilir.  
*Afazinin zeka ile herhangi bir ilişkisi yoktur ve psikolojik bir problem değildir. Afazi düşünme 
yeteneğini etkilemez. 
 
İfade: 

Afazili hastalar genelde kendiliklerinden konuşmada veya sorulan bir soruyu 

cevaplandırmada zorlanırlar. Bazı hastalar sadece heceleri sıralarken, bazı hastalar ise çok 

yavaş konuşur ve kelime bulmakta zorlanırlar. Cümle içinde gramer hataları çok yaygındır. 

Bazen hastaların ağızlarından çıkan aslında söylemek istedikleri değildir. Bazıları anlamlı ya 

da anlamsız sürekli aynı şeyleri tekrar eder ve bu tekrarlamalara engel olamazlar.  

 Yazma: 

Yazmada çoğu zaman konuşma ile aynı derecede etkilenir. Kelimeyi yazmaya başlayıp bir 

veya ikinci harften sonra yazamamanın yanısıra tek harflerin veya hecelerin kelime içinde 

yazılmaları (araba yerine aba), değiştirmelerin yapılması (bisiklet yerine biyivet) ve anlamları 

birbirlerine yakın olan kelimeler yazılması (çorap yerine ayakkabı) görülebilir. 

Anlama: 
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*Afazili hastalar çoğu zaman söylenileni ve okuduklarını anlamakta zorlanırlar. Birçok afazili 

hasta konuşmaları rahat takip edemez veya yanlış anlar. Özellikle hızlı konuşulduğu zaman 

veya birkaç kişi birden konuştuğu zaman bu durum daha sık görülür. 

Okuma: 

Birçok afazili okuma yeteneğini tamamen bazıları da kısmen kaybeder. Bazı hastalar kelime 

hatta cümle okuyabilirler ancak anlamlarını kavrayamazlar. Okuma ve yazma her ne kadar 

bağlantılı olsa da ayrı derecede hasar görebilir 

 

 AFAZİK SENDROMLAR: 
*Kelime Bulma zorlukları 
*Parafazi 
... Fonematik parafazi 
 

FONEMATİK PARAFAZİ: 
*Fonem değişikliği (araba yerine ara{t}a) 
*Fonem silme veya ekleme (araba yerine {}raba veya {t}araba) 
 
 
AFAZİK SENDROMLAR: 
*Kelime bulma zorlukları 
*Parafazi 
... Fonematik parafazi 
... Semantik parafazi 
 
SEMANTİK PARAFAZİ: 
*Semantik parafaziler'de hedef kelime yerine benzer anlamlı bir kelime seçiliyor. (sandalye yerine 
koltuk) 
 
                      Semantik parafazi 
                      Keman - gitar 
                       Fonetik parafazi 
                       Gitar - pitar 
 AFAZİK SENDROMLAR 
*Kelime bulma zorlukları 
*parafazi 
... Fonematik parafazi 
... Semantik parafazi 
*Otomatizm 
 
 OTOMATİZM: 
+ İsminiz ne 
- Pazartesi, salı, çarşamba... 
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+ Nerede oturuyorsunuz? 
- Pazartesi, salı, çarşamba... 
 
+Evli misiniz? 
Pazartesi, salı, çarşamba... 
 
AFAZİK SENDROMLAR: 
*Kelime Bulma zorlukları 
*parafazi 
... Fonematik parafazi 
... Semantik parafazi 
* Otomatizm 
*Sentaktik problemler 
 
SENTAKTİK PROBLEMLER: 
Kadın...bulaşık... kur... kurul...kuru... bitti... Allah! tabak... Allah...Allah... tabak... düş kadın...bitti! 
önce...o düşüyor... ama önce... kötü oluyor... eninde sonunda... yerde kırıklar... elini kesiyor... tam 
görmüyorum ama bu iyi olmuyor tamir zor dedim ben ona ama boşuna. hastaneye giderse... eve 
dinlenecek. 
WERNİCKE : 
*Semantik parafazi  
*akıcı konuşma  
*Logorrhea  
*paragramatizm 
*anlama problemleri  
*iletişim bozuk 
 
BROCA: 
*Yavaş konuşma  
*Konuşmada zorluk  
*bozuk atrikulasyon  
*Agramatizm 
*Fonematik parafazi *anlamada hafif problem  
*İletişim hafif problemli  
*kelime bulma zorlukları 
 
GLOBAL: 
*Konuşma ağır derecede problemli  
*anlama ağır derecede problemli  
*bozuk artikülasyon  
*otomatizm 
*iletişim neredeyse mümkün değil 
 
AMNEZİK: 
*semantik parafazi  
*kelime bulma zorlukları  
*anlamada hafif problem  
*iletişim mümkün 
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AKICI KONUŞMA BOZUKLUĞU: 
A.) Kekemelik konuşmanın akıcılığını zorlayan takılmadır. 
  A.1) ses çıkaramama  
  A.2) ses tekrarı  
  A.3) ses uzatmaları 
 
B.) Kekelemede şiddetli zorlanmalar gözlemlenir. Bu zorlanmalar kramp şeklinde yüzde veya vücudun 
diğer alanlarında gözlemlenebilir. 
KekelemeKekeleme anında kişinin neyi söylemek istediğini iyi bilir. Ancak söylemek istediklerini 
çıkarmakda zorlanır. Konuşma mekanizması üzerinde olan kontrolünü kaybeder. Her kekeme farklı 
kekeler ve kişinin heyecan durumu, duygusal hali ve çevresi kekemeliğin şiddetini değiştirir. 
Akıcıkıcı konuşma bozukluğu yaşayan kişiler konuşmaları gereken durumlardan kaçarlar. Başkaları için 
basit olan durumlar (gazete almak gibi) bu kişiler için kabus olabilir. 
Kekemelikten kaçmak kişinin hayatını her alanda etkileyebilir: günlük hayatta iletişimden kaçmak, 
meslek seçimi, sosyal yaşam. 
Klasiklasik başlangıç yaşı 2,5-5  yaş arasıdır. Çocukların bir kısmı dil gelişimi sürecinde bu aşamadan 
geçerler. O zamanlarda oluşan negatif bir etken: 
 
-çevresel faktörler  
-travma  
-davranışsal problemler  
konuşma bozukluklarının kalıcı olmasını sağlayabilir. 
Kekeleyen çocukların ve ailelerinin ruhsal yapıları diğer ailelerden farklı değildir. Klasik bir kekeme 
karakteri diye bir şey yoktur. Kekeleyen kişiler daha heyecanlı, daha kaygılı, daha az zeki, veya daha 
fazla zeki olmazlar ama kaygı ve kekemelik karşılıklı etkileşim içindedirler. 
Kekeleye kişilerin ailelerinde kekeme olma ihtimali %30 oranda daha yüksektir. İkiz araştırmalarında 
tek yumurta ikizlerinde ikisinin birden kekelemesi çift yumurta ikizlerden daha yüksektir. 
sıkçasıkça duyulan: çocuk çok hızlı düşünüyor, konuşması yetişmiyor, kekeme birini taklit etti, fazla 
heyecanlı, dikkat çekmek için kekeliyor, dili ağır... gibi düşüncelerin gerçeklik payı yoktur. 
Kekemelik çocuğun fiziksel, duygusal, ve dil gelişiminin çok hızlı olduğu dönemde başlar. Yani birçok 
etken söz konusudur; çaresizlik, zorluk, korku ve heyecan kısır döngüsü kekemeliği pekiştiren 
faktörlerdir. 
dönem dönem bütün çocuklar kekeleyebilir. Ailelerin dikkat etmeleri gereken; zor tekrarlar, nefes 
kesilmeleri, çocuğun bazı kelimelerden veya genel olarak konuşmaktan kaçması, ailelerin bir uzmana 
danışmasını gerektirir. 
 
 KEKEMELİĞİN SEBEPLERİ: 
*Fizyolojik kekemelik: 
_Çocukların %5 i , 2 - 5 yaş arası başlayan kekemelik sürecinden geçer.  
_Dalgalı ilerler  
_Okul dönemine kadar biter. 
 
 FİZYOLOJİK KEKEMELİKTEN KRONİK KEKEMELİĞE GEÇİŞ: 
 
_Fizyolojik alışkanlıklar 
_Postur veya davranış değişiklikler 
_Davranışsal değişiklikler 
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_Ek problemler 
 
STRATEJİLER VE İKİNCİL DAVRANIŞLAR: 
*Aileler çocuklarına takıldıklarını fark ettirmemeye çalışırlar ama çocuklar bunu anlarlar. Hatta sadece 
takıldıklarını değil takılacaklarını da anlarlar. 
*Takılmalardan korkma ve takılmaları önceden hissetme  
_göğüste  
_boğazda  
_ağızda 
*bu durumu sonlandırmak için de bir takım formüller veya stratejiler geliştiriyorlar 
_hız değişiklikleri 
_melodik konuşma 
_heceleyerek konuşma 
_kelime değiştirme 
_fiziksel hareketler 
.... Ayak sallamalar 
.... Dönme hareketleri 
.... Elle vurma 
.... Ayakla vurma 
.... Yüzde kasılmalar ve gerilmeler gözlemlenir. 
 
 AMAÇ: 
*kaybedilen kontrolü geri kazanmaktır. 
 
KONTROL KAYBİ: 
*Konuşmada akıcılık bozukluğu, konuşma prosedürünün kontrol kaybı olarak ortaya çıkar. Çocuklar 
bu sebepten dolayı özellikle yoğun duygusal ortamlarda korku, heyecan, sevinç ve benzeri 
durumlarda takılmaları yoğunlaşır. 
*Cocukların kekemelik süreçleri kendi içlerinde değişkenlik gösterir. Dönem dönem daha iyi 
konuşurken aniden takılmalar artabilir. Okulda daha çok evde daha az takılabilirler veya tam tersi 
olabilir. Yabancılarla daha çok tanıdıkları ile daha az olabilir. 
 
TERAPİ İÇİN DİPNOT: 
*Terapi süreçleri dalgalı ilerler 
*Yoğun terapiler mümkün ama mutlaka takip ve koruma fazları içermeli. 
*Terapide %100 iyileşme garantisi asla yoktur 
*Mutlaka dört duvarın dışına çıkmalıdır. 
 
NE ZAMAN TERAPİYE BAŞLANMALI: 
*Hangi yaşlarda terapi olur? 
*Gözlem süresi nedir? 
*terapi süreçleri nasıldır çocuğum için hangi terapi şekli uygun 
*terapi şekli ve uygulanan yöntemler çocuğun bireysel durumuna uygun bir şekilde planlanmalı. 
Çocukluk dönemi için çok başarılı yöntemler var ama hiçbir terapi şeklinin her çocukta %100 başarı 
gösterir denilemez. 
 
KENDİMİZE NOTLAR: 
*Kekeleyen kişilere ruhsal bir problemleri olan kişiler değildirler. 
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*Kekelemek herhangi bir mesleği yerine getirmek için engel değil 
*Uzman tahminlerine göre insanların %1 i kekeler. 
*Kekelemenin duyulmayan kısmı: duygular. 
*kekemelik iyi araştırılmış olmasına rağmen tek bir sebebe indirgenemiyor. 
*Bireysel değerlendirilmesi gerekiyor. 
*Birçok faktörün birleşmesi 
 
AİLE ETKİSİ: 
*Aile tutumu kekemeliğe sebep olmaz. 
*Aileler tutumları ile kekemeliğin seyrini etkileyebilir. 
*Ailelerin de çocukları üzerinde olan etkisi sınırlıdır. 
*Terapide aile ortamı iyi değerlendirilmelidir. 
*Terapi danışanının yakın çevresini terapiye dahil etmek gerekir.  
Onların motivasyon desteği ve objektif durum değerlendirmeleri terapi sürecini destekler. 
*Trapi olumlu sonuç verdiğinde durumun stabil tutulması için koruma süreci gerekmektedir. 
*Aktif bir sosyal hayat desteklenilmelidir 

 

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 

2. VİDEO 

Dil Gelişimi  

Dil gelişimi; sensorik, motor, kognitif ve sosyo-duygusal gelişimle birlikte ilerler. 

Dil gelişimi anne karnında başlar! 

 

Dil Süreçleri Üç Alandan Oluşur; 

Konuşma 

Lisan 

İletişim 

İletişim, dil ve konuşma kavramları çoğu zaman birlikte kullanılsalar da birbirlerinden farklı 

kavramlardır. 

İletişim; dil ve konuşmayı kapsayan bir terim olarak düşünülebilir. 

Dil, bu iletişimin sağlanmasına yarayan araç, konuşma ise bu aracı iletme yoludur. 

Dilin Yapı Taşları 
Kelimeler 

Kurallar 

KURALLAR 

Dil öğrenimi taklit ederek değil, kuralları kavrayarak gerçekleşir. 

Dilsel Alt Yapılar 

Sentaks 

Morfoloji                                                             Leksikal 

Fonoloji                                                                Bilgiler 

Fonetik 

Prosodi 

Pragmatik 

Kısa Bir Teorik Bilgilendirme 

Dil modaliteleri 

Ses yapısı 

- Fonetik 
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      - Ses frekansı 

      - Ses oluşturması 

      - Ses algılaması 

- Fonoloji 

       - Sesin beyinde kaydı 

- Morfoloji 

        - Kelime yapısı 

- Sentaks 

       - Cümle yapısı 

- Semantik 

       - Anlam 

Kendimize Not 

Bunları neden anlatıyorum? 

Konuşma Bozukluklarının önemli bir parçası! 

Dil modaliteleri 

Ses yapısı 

Artikülasyon bozuklukların sebepleri fonetik veya fonolojik olabilir.Fonetik bozuklukların 

sebebi periferik, fonolojik bozuklukların sebebi santraldır ve tedavi yöntemleri farklıdır.  

Hece yapısı 
Hece, ses organlarının aynı doğrultudaki hareketiyle ve bir çırpıda çıkarılan ses veya sesler 

topluluğudur. 

Hece yapısı lisanlara göre farklılık gösterir.Hece yapısı ve vurgusu bir dilin çok önemli bir 

parçasıdır ve işitme duyusu devreye girdiği andan başlar. 

Morfoloji(Söz biçimi) 

Sözcükler kök ve eklerden oluşur. 

Tamamıyla kurallara dayanan bir sistemdir, asla ezberlenerek öğrenilemez.Özellikle 

morfolojik sistemi aşırı gelişmiş olan Türkçe gibi dillerde. 

Dikkat! 

Çoğu zaman denk gelse de: 

Hece ile morfem aynı değildir! 

Sentaks (Söz Dizimi) 
Söz dizimsel analiz, söz dizimini (sentaks) veya cümleyi oluşturan morfolojik ögelerin 

hiyerarşik kurallara uyumunu karşılaştırarak ölçümlemektir. 

Her dilin belirli bağlantı, hiyerarşi ve hareket kuralları vardır. 

Çocuklar bunları belli bir sırada ve hep aynı şekilde öğrenirler. 

Kendimize Yeni Not 

Sentaktik analizi terapiste bırakabilirsiniz... 

Semantik 
Beyindeki konseptler 

Kedi:          hayvan 

                      dört ayaklı 

                      kuyruklu 

Beynimizdeki konseptler ömür boyu genişlerler. 

Dil edinimi 

Dil gelişimi 

Fonolojik gelişim 

Semantik gelişim 
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Morfolojik ve sentaktik gelişim 

Olgunluk 

Dil öğrenimi çocuk ilk sözcüğünü kullanmadan çok önce başlar.Dil öğreniminde dil bilimsel 

faktörler ve kuralların öğrenilmesiyle birlikte sosyal becerilerinde gelişmesi önemlidir ve dil 

gelişimi bu sosyal becerilerin bir parçasıdır. 

Aynı zamanda bu sosyal beceriler ve öğrenme süreçleri dil öğreniminin temel yapı taşlarıdır 

ve alt yapısını oluştururlar. 

Acelemiz var 

Dil öğrenimi için sınırsız vaktimiz yok! 

Dikkat: Kritik Dönem! 

Genie 

Genie  (USA): Tahminen dil biliminde üzerinde en çok deney yapılmış çocuk. 

13 yıl neredeyse total izolasyonda yaşadı. 

Vahşi çocuk olarak adlandırılan Genie Wiley isimli küçük bir kızın konu olduğu vaka.  

Genie babası tarafından henüz 20 aylıkken karanlık bir odaya kapatılıyor. Odada sadece bir 

bebek yatağı ve lazımlık var.Genie de çoğu zaman ya lazımlığa ya da yatağa zincirli halde 

tutuluyor. Adeta bir tutsak gibi. 

Tam 13 yaşına kadar burada aralıksız kalıyor. Babası gürültüden hoşlanmadığı için sesini 

çıkarttıkça onu dövüyor, korkutmak için köpek gibi havlıyor.Sadece beslenmesi için odasına 

giriliyor. Ne sevgi var ne ilgi ne iki kelime konuşan birisi. Evdekiler de sürekli sessiz 

konuşuyorlar. Böylece Genie  dilsel uyarandan uzak kalıyor.  

Genie bulunduğunda 13 yaşındaydı. 

13 yaşında 

27 kg 

1.37 metre 

Yürüyüşü suda yürür gibi 

Kollarının duruşu bir el arabasını iter gibi 

4 yıl süren araştırmalarını hedefi Genie’nin gramer bilgileri edinmesi üzerine yapıldı. 

Genie 

Sonuç:Çocuklar sadece belirli bir yaşa kadar dilsel beyin bağlantılar kurabiliyorlar. 

Konuşma merkezlerimizin bulunduğu beynin sol lobu Genie’ de yeterince gelişmemiş kalıyor.  

Genie sadece basit ifadeler kullanabildi ve desteği bittiğinde yeniden sustu. 

Yeni doğmuş bebekler bazı dil bilgisi kurallarını öğrenmiş olarak dünyaya gelirler.Özellikle 

ana dillerinin ses yapılarına karşı hassasiyetleri yüksektir ve dile ait sesleri dile ait olmayan 

seslerden ayırt edebilirler ve ana dillerinin melodisini diğer dillerden ayırabilirler. 

Prenatal Dönem 

Gebeliğin 5. Ayından itibaren bebekler ses algılıyor ve etraflarında konuşulanların melodisini 

tanımaya başlıyorlar. 

 

 

Prenatal edinim  

Bir kadın sesi 4 günlük bebeklerle fransızca ve rusça konuşurken, bebeklerin emme 

yoğunluğu ölçülüyor.Bebeklerin annelerinin konuştuğu dili duyduklarında daha yoğun 

emdikleri gözlemleniyor. 

Yeni doğmuş bebeklerin ilk 6 ayda edindikleri ifade edici dil becerileri:  

Ses üretimi 

Ritmik beceriler 
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Ses aracılığı ile iletişime girme 

Sosyal ortamlara sesli eşlik etme 

Çeşitli ses birleşimleri üretme 

Annenin çıkardığı sesi tekrar etme 

İletişim becerileri 

Çocuklar işaretle yapılan iletişimi 3 aşamada öğrenir. 

Bakışlarla yönlendirme 

Bakış yönünü destekleyici hareket 

Belirli hareketleri belirli isteklerle bağdaştırma 

Bu bağdaştırma çocuğa belirli sembollerin belirli anlamlar taşıdığını öğretir. 

Ses gelişimi 

Hemen doğumdan sonra bebekler dikkatlerini akustik verilere verirler ve sessel analizlere 

başlarlar.Konuşma seslerini diğer çevresel seslerden ayırmaya çalışırlar. 

Hayatlarının ilk 4 haftasında belirli ses frekanslarına ve ses tonlarına özel ilgi geliştirirler.  

İlk haftalarda vurgu özelliklerini keşfederler. 

6. Aydan itibaren ses farklarını çok net algılarlar. (i) / (u) 

Ve bu dönemde ilk anlamalar başlar. 

Bebeklerin dil gelişimi yeteneklerini yetişkinler sadece hayallerinde görebilirler.  

Fonolojik süreç 

1.Babbling dönemi (7. hafta – 6. Ay) 

2.Babbling dönemi (6. – 9. Ay) 

 

8 – 10 ay ilk anlamalar 

4 aylık bebekler isimlerine tepki verirler. 

8 – 10 ay arasında basit cümleleri anlamaya başlarlar. 

11 aylık bebekler ortalama 50, 

14 aylık bebekler ortalama 170 kelime anlarlar. 

8 – 10 ay ilk anlamalar 

10 – 13 ay ilk kelimeler 

9 aylıkken ilk kelimelerini söyleyen çocuklar 14 aylıkken ortalama 25 kelime üretebilirler.Bu 

yavaş bir gelişmedir, ayda ortalama 5 kelimeye denk gelir. 

Üretim 

Bireysel faktörler mi? 

Gecikmiş dil edini mi? 

Dil gelişimi, çocuklar konuşmayı nasıl öğrenirler? 

50 kelimeden 100 kelime seviyesine ulaşma süreci çok hızlıdır.Çocuklar bu dönemde bir 

kelime patlaması yaşarlar. 

Kelime patlaması döneminde çocuklar çok önemli bir farkındalığa varmış oluyorlar:  

“Her şeyin bir ismi var.” (Mapping)  bunu kavrayınca isim verme yeteneği artıyor.Bu dil 

gelişiminin dönüm noktalarından biridir. 

Çocuklar bu dönemde öğrendiklerini kategorize etmeye başlarlar, bu kelime belleğinin 

yeniden yapılanıp farklı organize olduğu dönemi başlatır. 

Dil gelişimi, çocuklar konuşmayı nasıl öğrenirler? 

İlk anlamalar 

İlk kelimeler 

Kelime patlaması 

24 AY GRAMER 
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İfade edici dil aşamaları 

1.İşaretler 

Çocuklar ilk iletişimlerini ağlayarak ve işaret ederek yaparlar.Göstermeye benzer işaretler 3 – 

6 ay arasında başlar, 6 – 9 ay arasında kol uzatarak göstermeler başlayabilir.Anlamlı ve 

hedefe yönelik işaretler 11 ay civarı başlar ve dil öğrenimi için önemli bir rol taşır.Daha 

sonraki aşamalarda bu işaretler mimik ve baş hareketleri ile desteklenir. 

2.Çocuklarda ilk kelimeler olarak algılanan ‘baba’  ‘dede’ gibi sözcükler çoğu zaman 

yanıltır.Bunlar çoğu zaman hece sıralamalarıdır.Çocukların ilk kelimelerini anlamak çok 

kolay değildir.Çoğu zaman genelleştirirler.  

Örnek ‘Ay’ 

3.Çocuklar belirli bir kelime sayısına ulaştıktan sonra bunları birleştirmeye çalışırlar.Bunu 

sistematik yaparlar.Genelde özne ve yüklemden başlar bu yapıları genişletirler. 

4.Pragmatik kurallar iletişim kurallarıdır.Bunlar çok temel bilgiler ve ağır nörolojik ve 

patolojik dil problemlerinde bile en son hasar gören kurallardır.Kültürler arası değişir.  

3. Yaşa  Kadar  Öğrenilmiş  Olması  Gereken  Beceriler 

Sorular: Kim?  Senin adın ne?  Nerede? 

2 – 3 kelimelik cümleler 

Kendinden ‘ben’ diye bahsetmesi 

Fiilleri ve sıfatları kullanabilmesi 

Geçmiş zamanı kullanabilmesi (ufak hatalar bu dönemde hala daha izlenilebilir.)  

4. Yaşa  Kadar  Öğrenilmesi  Gerekenler  

(s)  (ş) ve  (R) haricinde bütün seslerin doğru kullanılması 

Basit yan tümceleri kullanabilmesi 

Olay anlatabilmesi 

Hikaye içeriğini anlatabilme 

Çoğul kullanma 

Edilgen cümleleri kullanabilme 

6. Yaşa  Kadar  Öğrenilmesi  Gerekenler 

Hatasız gramer bilgiler 

Hatasız artikülasyon 

3.video:Konuşma, beyn için neden bu kadar özel? 

 Hız 

 Öğrenme süreci çok hızlı 

 Kullanma süreci daha hızlı 

  

 

 

 

 

 

FİKİR 

CÜMLE YAPISI 

KELİME SEÇİMİ 

GRAMER BİLGİLER 
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 Bir şeyi ifade etmek istediğimizde, kafamızda oluşan bir fikir bulutu var, bu fikirden 

yola çıkarak o andan itibaren beyin bufikri ifade edebilmek için gerekli cümle 

yapısının şablonunu oluşturur.(CÜMLE YAPISI) 

 Sonra bu şablonu doldurmak için gerekli kelimeleri seçer. (KELİME SEÇİMİ) 

 Kelimeleri seçtikten sonra doğru, uygun olan gramer bilgilerini yükler, ekleri 

yerleştirir.(GRAMER BİLGİLER) 

 Sonra gerekli fonolojik bilgileri yani ben bu sözcükleri üretirken, üretmem için hangi 

sesleri kullanacağını belirler.(FONOLOJİK BİLGİLER) 

 Ve bu sesleri kullanabilmem için hangi hareketlerin yapılması gerektiğini belirler. 

(ARTİKÜLASYON) 

BİR CÜMLE KURABİLMEK İÇİN TÜM BU AŞAMALARDAN GEÇMEK GEREKİR  
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Ufak bir hata analizi- Sistematik hatalar 

Çocuğa bir masa resmi gösterip ne olduğunu sorduğumuzda çocuk bize ‘’ dolma’’ gibi 

alakasız bir cevap veriyor ise; 

 Çocuk ilk etapta kognifit sistemlerde bir yanlışlıklık yapıyor. Dolma derken aslında 

dolap demek istiyor. Masa ile dolap aynı kategorideki eşyalar olduğu için zihininde 

eşleştirme hatası ile dolap demek istiyor.Fakat daha sonra Fonolojik Çıkış belleğinde 

dolap yerine söyleyiş hatası yaparak dolam diyor. Beyin dolam diye bir kelime 

olmadığını algılayıp buna en yakın olan kelime ‘’dolma’’ yı seçiyor. 

Görsel Uyarı 

Otografik 

Analiz 

Otografik 

Alıcı Bellek 

Otografik 

kural/ 

Fonolojik 

kural 

düzenleyici 

İşitsel Uyarı 

Akustik 

Analiz 

Odyolojik 

Alıcı Bellek 
Akustuk uyarı/ 

Fonolojik bilgi 

düzenleyicisi 

Fonolojik 

Çıkış Belleği 

Cevap Belleği 

Sözel İfade 

Gratematik 

Çıkış Belleği 

Yazılı İfade 

Kognitif 

Sistem 

Kelime Düzeyinde 

otografi-fonoloji  

düzenleyici 

Otografik 

Verici Bellek 

Yukarıda verilen şemada bütün işlemlerde hata yapma oranı çok yüksektir. Fakat konuşma esnasında 

bu hatayı yapma oranı çok azdır. 

Öğretmen komnifif sistemlerde hangi modülde bozukluk var yada hangi bağlantılar arasında 

bozukluk olduğunu bulmak için kullanılan testler vardı 
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 2 yaşına ulaşan çocukların %14-19 arası kritik sınır olan 50 kelime sınırına 

ulaşamıyor. 

 Çocukların %6- %8 i bu arayı kapatamıyor. 

Dil Gelişim Problemleri Kendi Kendine Geçmez! 

 Çocukların %50’sinde Psikiyatrik Problemler gözlemlenir. 

 Ailede konuşma bozukluğu varsa çocuğa biraz daha zaman tanıyalım biraz 

daha sabırlı olalım gibi ifadeler çok yanlış olur.  

 Aksine terapiye bir an önce başlanmalıdır. 

Gecikmiş bir konuşma başlangıcı daha sonra yaşanacak olan problemlerin habercisi olabilir. 

Disleksi, sosyal gelişim problemleri, davranış problemleri bu sorunlara birer örnektir.  

Problemli Dil Gelişimi İçin Sebepler: 

 Norölojik Problemler 

Beyinde konuşma merkezlerini santral veya periferik olarak etkileyen bölgelerde patalojik 

problemler dil gelişimini olumsuz etkiler. Sonradan oluşan problemler( dil öğreniminden 

sonra) afazi olarak adlandırılır. 

 İŞİTME ENGELİ GİBİ DUYUSAL PROBLEMLER: 

İşitme engeli bir dil problemi değildir. Ve sadece fonetik dillerin öğreniminde bir problem 

sergiler. İşitme engeli olan çocuklar kritik dönemde farklı duyusal bir dil öğrendikleri zaman 

kavramsal ve gramer gelişmelerinde sağlıklı dil geilişimi gösteren çocuklarla paralel beceriler 

geliştirirler ve bu bilgileri beyinlerinin aynı bölgelerine yerleştirirler. 

Problemli Dil Geişimi için Sebepler 

o Mental reterdasyon, zihinsel yetersizlik 

o Davranış bozuklukları 

o Dikkat etsikliği 

o Konuşma organlarında yapısal bozukluk 

Dil Gelişimi Problemleri Tanımı 

o Genel dil problemleri 

o Spesifik dil geilişimi problemleri 

o Sebepler farklı semptomlar aynı 

o Dil gelişimi en az 6 ay gecikmiş 
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Sebepler benzerlik gösterirken çok faklı sebeplerde olabilir. Bu yüzden dil ile ilgili konularda 

mutlaka bir hekim ile terapist ile planlama yapılmalıdır. 

KENDİMİZE NOT: 

Semptomlar 

 DİSLALİ 

 DİL PLANLAMA PROBLEMLERİ 

 DİSGRAMATİZM 

 KISITLI KELİME DAĞARCIĞI 

 KISITLI İLETİŞİMSEL BECERİLER 

 GEÇ BAŞLANGIÇ 

 YAVAŞ GELİŞİM 

 AKICI DİL VE İFADE EDİCİ DİL ARASINDA BELİRGİN FARK 

LEKSİKAL PROBLEMLER (Spontan Konuşma Semptomları) 

 Kısıtlı Kelime Dağarcığı 

 Sorulara Anlamsız Cevap 

 Tamamlanmayan Cümleler 

 Parafaziler  -Fonolojik  -Semantik 

 Neolojizim  

 Genelleştirme 

 Ekolali 

 Disgramatizm 

DİSGRAMATİZM 

Morfoloji: Yanlış ek kullanımı 

Sentaks: Söz dizimi hatası 

Kısa cümle yapısı 

Eksik cümle 

Telgraf stili 

İLETİŞİMSEL  PROBLEMLER 

 Göz kontağı kuramama 

 Sıra olma problemleri 
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 Diyaloğu sürdürmekte düşük motivasyon 

 Yetersiz bilgi alışverişi 

OLASI SEBEBLER: 

 İşitsel işlemleme problemi 

 Kısıtlı kognitif kapasite 

 Genel dili işlevsel reaksiyon gecikmesi 

 Kural geliştirme problemleri 

 Dönemsel işitme kaybı 

İLETİŞİM: 

 Pragmatik Becerilerde Problemler 

 Sosyal interaksiyon Problemler 

 Problem Çözme Zorlukları 

OLASI PROBLEMLER: 

 Artikülasyon Problemleri 

 

 

 

 

 

 

 Alali: 

En şiddetli dil gelişimi problemi, çocukların anlamlı kullandıkları sözcükler 10 civarında 

kalır. 

 Mutizm:  

Çoğu zaman postlingual görülen psikolojik bir iletişim bozukluğu. Çocuk konuşmayı, hatta 

ses çıkarmayı dahi red eder 

 

 

FONETİK 

Çocuk bu sesleri üretmenin planlamasında bir takım 

hatalar yaşaması. 

Dil bozukluğudur.  

FONOLOJİK 
Çocuk sesi nasıl üreteceğini, hangi dil 

pozisyonunu kullanacağını nefesini ne 

zaman vereceğini bilmiyor veya 

keşfetmemiş olabilir. Yapısal olarakbunu 

yapmaya yatkın olmayabilir. 

Konuşma bozukluğudur. 

SELEKTİF 

Hiç kimse ile 

iletişime girmez. 
Sadece kendi 

belirlediği kişilerle 

iletişime girer. 
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ÇOCUKLUK İSFONİSİ: 

 Ses aparatının disfonksiyonu veya yanlış kullanımı ile ortaya çıkar. 

 İşitme kaybında çok sık görünür. 

AFAZİ:Postlingual konuşma merkezlerinin hasar görmesi sonucu ile total veya kısmı lisan kaybı 

 Bütün modelitelerde bağımsız olarak da kombine olarak hasar görebilir. 

 Edinilmiş bir konuşmadan sonra oluşan tramva, kaza gibi durumlarda görülür.  

 Anlamayı, okumayı, yazmayı etkiler. 

YARIK DAMAK/DUDAK 

DİZATRİ (kas gelişimdeki güçsüzlükten orataya çıkar.) 

APRAKSİ 

SENDROMİK BOZUKLUKLAR 

ARTÜKÜLASYON: 

Bir Sesin Doğru Üretilmesi İçin: 

 Sesin doğru işitilmesi 

 Sesin doğru algılanması 

 Fonolojik sistemin olgunlaşmış olması 

 Sesin doğru kodlanması 

 Anatomik ve sensor al problem olmaması gerekiyor. artikülasyon, semantik veya 

sentaktik problemler yaşayan çocuklar gelişimleri ile uyumlu 

değerlendirilmelidir. 

 Normal dil gelişiminde kavram gelişimi/ artikülasyon ve gramer paralel gelişir. 

 Bunlar alıcı dil içinde yer alır. Alıcı dil her zaman ifade edici dilin biraz önünde 

gider. 

 Alıcı dil problemleri sorunun dışarıya yansımasından daha büyük olabileceğine 

dair işarettir. 

ÇOCUKLARA DESTEK 

 

 

 

 

ARTÜKÜLATORİK ŞEKİLLENDİRME 

İŞİTSEL ALGILAMA 

KONUŞMA GELİŞİMİ 

DİL GELİŞİMİ 
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16.ünite 
Davranış ilkeleri ve davranış değiştirmeye ilişkin konular modülü 

  
 bölüm 1  
  
  
Dünden bu güne davranış açıklamaları 
  
Tarih boyunca davranışların nasıl açıklanacağı her zaman tartışmalara yol açmıştır. 
Geçmişte problem davranışların nedenleri genellikle 
  
1-kişinin kendi yapısıyla 
 -o kişinin çirkin görünmesi 
- hastalık taşıması 
- sakat olması 
  
2- uhrevi güçlerin etkisiyle 
Kişinin kendisinin yada yakınlarının işledikleri günahlardan kaynaklı kötü ruhların/   şeytanın 
etkisinde olması 
Günahlarından dolayı tanrı tarafından lanetlenmiş olması vs. 
  
Davranış açıklamaları 
Problem davranışların nedeninin, kişinin yapısal özelliklerinden ya da uhrevi bir takım 
güçlerin etkisinden kaynaklı olduğu düşüncesi problem davranışlarının değiştirilmesi için, 
insan üstü bir güce gereksinim olduğu sonucunu doğurmuştur. 
Çözümsüzlük ise problem davranış sergileyen bireyler açısından hoş olmayan sonuçlar 
doğurmuştur. 
  
Yetersiz davranış açıklamalarının etkisi 
Geçmişte davranışlarından dolayı problemli, kötü olarak görülen kişiler, yaşadıkları bu 
Durumun yapılarından kaynaklandığına ve günahkar olduklarına inanıldığı için yok 
edilmişlerdir. Başarışız ve yaptıkları davranışlardan dolayı baş  edilemez olarak görülen 
öğrenciler ise başarısızlığın ve baş edilmezliğin sorumlusu olarak görülmeleri nedeniyle 
okuldan uzaklaştırılmışlardır. 
  
  
Davranış açıklamaları nasıl olmalıdır? 
  
1-davranış 
Açıklamaları 
2-izlenecek yol 
3-çözüm 
  
Yeterli davranış açıklamalarının 4 kriteri 
Yeterli davranış açıklamalarının 
Kriterleri 
Kapsayıcılık 
Doğrulanabilirlik 
Kestirilebilirlik 
Gözlenebilirlik 
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yeterli davranış açıklamaları 
  
Kapsayıcı olmalıdır: insan davranışının büyük bölümünü açıklayabilmelidir. 
  
Doğrulanabilir olmalıdır: test edilebilir olmalıdır. 
  
Kestirilebilir olmalıdır: kişinin belli koşullar altında ne yapacağının tahmin edilebilir olmasıyla 
ilgili güvenilir cevaplar sağlamalıdır. 
  
Gözleme dayalı olmalıdır: gözlem sonucunda, herhangi bir kurguya dayanmadan en sade 
açıklamayı sunmalıdır. 
  
  
Pek çok kuram insan davranışlarını açıklamıştır. Ancak bu açıklamalar,bu dört kriteri 
karşılayıp karşılayamama durumuna göre  
Yeterli ya da yetersiz açıklamalar olarak nitelendirilebilir. 
  
Yeterli olmayan davranış 
Açıklamaları 
  
1-etiket ile yapılan açıklamalar (etiketlemeler) 
2-kurgusalaçiklamalar 
3-tarihsel açıklamalar 
  
Etiketleme ile yapılan davranış açıklamaları (etiketleme) 
  
Öğretmenler ve yöneticiler,öğrencilerin bazı davranışları neden yaptığını,diğerlerinin neden 
böyle davranmadığını sık sık kendilerine sorarlar. 
Tüm öğrenciler derste yerinde oturuyor, ancak efe sürekli geziniyor. Hiperaktif olduğunu 
düşünüyorum. 
Ali toplamayı öğrenemez çünkü öğrenme güçlüğü var. 
Bu etiketler, çoğunlukla davranışı açıklıyormuş gibi görünür. Ancak öğretime yararlı olmayan 
açıklamalar içerir. 
  
 
 
Kurgusal açıklamalar 
Öğretmenler, yöneticiler ve anne-babaların yani sıra bazı meslek elemanları da davranışları 
-içgüdüler, 
-bilinç altı, 
-ego ve benzeri kavramlarla açıklamışlardır. 
  
  
Bu açıklamalar genellikle gözlemler sonucu elde edilen gerçeklere değil,zihinde üretilen 
kurgulara dayandırıldıkları için kurgusal olarak nitelendirilirler.  
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-Aniden yola firlamasi beni çok düşündürüyor. 
-Bu dürtüsel bir davranış 
-Dürtüsel olduğunu nasıl anladiniz? 
-Çünkü aniden yapiyor. 
  
Acıklama olarak gösterilen dürtüsel olma, davranışın aniden yapılmasıyla ilişkilendirilmiştir. 
Aniden yapılan davranişlardürtüseldir genellemesi kurgusaldır. 
  
Ödevini kontrol etmek için yanına gittiğimde tırnaklarını yemeye başlıyor. 
-kaygi düzeyi çok yüksek o halde 
-kaygilandiğinı nasıl anladınız? 
-eksik ya da yanlış yaptığını düsünüyor. 
Tırnak yemenin nedeni olarak gösterilen kaygilanma,öznel bir düşünce olduğundan 
kurgusaldır. 
  
Tarihsel açıklamalar 
  
Bireyin davranışlarini önceden yaşanmış bir durumla açıklama şeklindedir.  
Öğrencinin sınıfta gösterdiği davranışları önceden öğrencinin bulunmuş olduğu ortamın 
özellikleriyle 
Açıklanma. 
Tarihsel açıklamaya göre davranış açıklamaları davranışçı açıklanan kişinin özgeçmişinin ve 
Yaşamış olduğu ortamların incelenmesini gerektirir. 
  
-sürekli arkadaşlarıyla kavga ediyor. 
-Geçmişte şiddet görmüş şiddete eğilimli 
-Nasıl anladınız? 
-Dosyasına baktım çok kötü bir çocukluk geçirmiş 
Davranışın oluştuğu bağlamdan uzak açıklamalar tarihsel açıklamalardır 
 

 

Bölüm 2  

Uygulamalı davranış analizinin temelleri 

 1900’lü yıllarda psikoloji davranış bilimi olarak tanımlanmıştır. 

 İlk olarak watson psikolojideki incelenecek konuların ruhsal durum ya da 

zihinsel süreçler olmayıp gözlenebilir davranışlar olduğunu vurgulamıştır.  

 Böylece uyaran tepki işlevsel ilişkisinden bahsederek davranışçılığın 

temellerini atarak, davranışları açıklamanın, tepkiyi ortaya çıkaran çevresel 

uyaranlarla tepki arasındaki ilişkilerin doğrudan gözlenmesi ile mümkün 

olacağını belirtmiştir. 
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 Watson davranışı u- t arasındaki ilişki olarak betimlemiştir. Ancak ilerleyen 

yıllarda bu formülün davranışı açıklamada yetersiz olduğu görülmüştür.  

 Davranış bilimi formal olarak skinner'in 1938'de yazmış olduğu organizmanın 

davranışı kitabıyla başlamıştır diyebiliriz. Kitapta laboratuvar koşullarında 

oluşturulan iki tür davranışa yönelik görüşler bulunmaktadır.  

 Tepkisel davranışlar  

 Edimsel davranışlar  

Uygulamalı davranış analizi ilke ve işlem süreçlerini daha iyi anlayabilmek için  

Tepkisel ve edimsel davranış tanımlarını bilmekte birbirinden ayırabilmekte fayda vardır. 

 

 

Tepkisel davranışlar (u-t) 

 Tepkiyi kendinden önce gelen uyaranlar ortaya çıkarmaktadır. (u-t) parlak 

ışıkta göz bebeğinin küçülmesi, ağıza yiyecek konulunca ağızda salyalama 

oluşması gibi kendinden önceki uyarana bağlı olarak oluşan tepkileri refleks ya 

da tepkisel davranışlar olarak adlandırmıştır.  

 Tepkisel davranış, isteğe bağlı olmadan her zaman aynı uyarının varlığında 

ortaya çıkan tepkilerdir.  

 Uyaran varsa, tepki kendiliğinden oluşur. 

 

 

Edimsel davranışlar (t-u) 

 Edimsel davranış kendinden önce gelen uyaranlara bağlı olarak ortaya 

çıkmamaktadır. 

 Edimsel davranışın oluşumunu kendini izleyen uyaranlar belirlemektedir. 

 İnsan davranışlarını büyük bir bölümünün ve okullardaki davranışların hemen 

hemen tümünden t-u ilişkisi sorumludur.  

 Edimsel davranış ve ilkeleriyle gözlenebilir davranışların büyük bir bölümü 

açıklanmaktadır.  

 Uygulamalı davranış analizi temellerini skinner'in edimsel davranışlarla ilgili 

çalışmalarından almış bir bilim dalıdır. 
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Uygulamalı davranış analizi nedir?  

Uygulamalı davranış analizi, davranış ilkelerini kullanarak ev, okul, işyeri ve diğer sosyal 

yaşam alanlarında insanlara yeni davranışların öğretilmesi, uygun olmayan davranışlarının 

uygun davranışlarla değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması süreci olarak tanımlanır. 

 

Uygulamalı davranış analizi ne yapar: 

 Deneysel davranış analizinin uygulamalı biçimidir.  

 Davranışın oluştuğu doğal ortamda davranışla çevre arasındaki ilişkileri 

inceler.  

 İnsan davranışını anlama ve geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır.  

 Sadece problem davranışları azaltmayla ilgilenmez.  

 Akademik davranışların öğretilmesi en önemli çalışma alanıdır.  

 Sosyal açıdan önemli davranışlar üzerinde de çalışır.  

 Nesnel olarak tanımlanabilen davranışlar üzende odaklanır.  

 Davranış değiştirme sürecinde, uygulanan ilke ve işlem süreçlerinin davranışla 

ilişkisini gözler, nicelleştirir ve analiz eder. 

 

Uda(uygulamalı davranış analizi) ve özellikleri 

Uda’yagöre , 

Davranışın işlevsel olarak açıklanması, davranışın değiştirilmesinde daha akılcı kararlar 

alınmasında önemlidir, bu nedenle davranış açıklanırken (nedeni belirlenirken) yanıımalara 

yol açmayan yaklaşımların benimsenmesi önemlidir. Bu da bilimsel bir süreç izlemeyi 

gerektirir. 

 Uda bilimsel süreçleri izler. 

 Uygulamalı davranış analizi davranışların açıklanmasında doğrudan ve dolaylı 

gözlemlere dayalı veri toplama yöntemlerini kullanarak davranışı etkileyen 

çevresel faktörleri belirler ve bu faktörleri belli koşullarda test ederek sonuca 

ulaşır. 

 Uda davranışın nedenini kişide değil, kişinin çevreyle etkileşiminde 

aramaktadır. 

 Buna göre davranışı davranış öncesi ve davranışın sonuçları oluşturmaktadır.  

 Davranışın değişmesi davranış öncesi ve sonrası uyaran olaylarının 

değiştirilmesine bağlıdır. 

Uda’nın 3 temel süreç evresi vardır. 



514 
 

 

   

1. Hedef davranışları güvenilir bir şekilde gözleme ve ölçme. 

2. Hedef davranış üzerinde etkili olan değişkenleri gözleme. 

3. Gözlenen bu değişkenlerin etkilerini belirleme. 

Davranış analizi 

1. Doğrudan gözlem yap. 

2. Hedef davranışı belirle (bağımlı değişkeni belirle) 

3. Hedef davranışın oluşumuna yol açan etmenleri belirle (bağımsız değişkenler i 

belirle) davranış öncesi ve sonrası olayları belirle. 

Bağımlı ve bağımsız değişken 

Hedef davranış bağımlı değişkendir. 

Davranışın sonuçları ve davranış öncesi olaylar ise bağımsız değişkendir. 

 

 

 

 

Davranış analizi  

Öğrenci sınıfta gezinir.  

 Öğretmen “yeter artık geç yerine otur" der.  

 Öğretmenin eleştirel yorumlarının (ds) gezinme davranışını üzerindeki etkisine 

bakabilmek için öğretmenden bu yorumları artırması istenir. Geç yerine otur 

vb. Deme artırılır. 

 Öğrenci gezinir. 

 Öğretmen eleştirileri gezinme davranışı izlemez. Öğretmen tepkisiz kalır. 

 Öğrenci oturur. 

 Oturma davranışını öğretmen ilgisi izler. Ödül izler. Oturma davranışının süresi 

artarken, gezinme davranışında azalma meydana gelir. 

Davranış analizi örneğine bakıldığında; 

 Sınıftaki davranışları yönetmede izlenecek yöntemler için bir ipucu 

oluşturabilir. 

 Öğretmen ilgilisiyle sonuçlanan gezinme ve oturma davranışları artmaktadır.  

 Halde gezinme davranışının nedeni öğretmenin bu davranışla ilgilenmesi, 

öncüleri ise ödevlerin niteliği ve ya ödev vermemiş olması olabilir. 
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Bilimin temel özellikleri ve uygulamalı davranış analizi  

Uygulamalı davranış analizinde bilimsel yöntemler kullanılmaktadır. Bilimin ortak kurallarını 

bilmek uygulamalı davranış analizini anlamak için önemlidir. 

 Gerekircilik  

 Deneycilik  

 Yalın olma 

 Bilimsel uyarlama 

 Felsefi şüphe 

 

Gerekircilik 

Bir şey gelişigüzel oluşmaz. Mutlaka bir nedeni vardır. Bu nedeni oluşturan nesnel olgulardır.  

İnsanla ilgili insan davranışının incelenmesinde bilimin yöntemleri kullanılacaksa davranışın 

düzenli olduğunu ve davranışın oluşumuna bir takım nesnel olguların yol açtığını varsaymak 

gerekir. 

 

Deneycilik  

Bilimsel çalışmalar, deney yapmayı nesnel gözlemlere yer vermeyi gerektirir. Tüm bilimlerde 

olduğu gibi deneycilik davranışı anlama, tahmin etme, geliştirme, davranış analizcisinin 

davranışı açıkça tanımlama, sistematik olarak gözleme ve bu davranışların oluşmaları ya da 

oluşmamalarının kayıt edilmesini gerektirir. 

 

Yalın olma 

Yalın açıklamalar kişinin kurgu oluşturarak ve hayal kurarak gerçekten uzaklaşmasını 

engeller.  

 

Bilimsel uyarlama  

Uda ile davranışların değiştirilmesi davranış ilkelerinin bilimsel uyarlamalarının bir sonucudur. 

Her zaman değişkenlerin denenmesini gerektirir.  
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Öğrenciler ödevlerini tamamlar. Öğretmen ödüllendirir. Öğrencilerin ödev yapmaları artar. 

Ödev tamamlamayla ödül arasında işlevsel ilişki olup olmadığının anlaşılması gerekir. Ödev 

tamamlamayı ödül izlemediğinde ödev tamamlamada azalmanın oluşup oluşmadığı gözlenir. 

Felsefi şüphe 

Bilimsel bilgi her zaman değişebilir olarak görülür. Bilim adamı çok emin olduğu gerçekleri 

bile yeni buluşlarla değiştirmeye açık olmalıdır.  

Bekleme davranışını çikolata yiyecek pekiştireciyle ödüllendirmenin bekleme davranışını 

artırdığından şüphe edilmesi bu durumun denenmesine neden olur. Yapılan denemelerde 

davranışı artırdığı gözlenirse bu ilişkiye inanılır, artırmadığı gözlenirse bu ilişki geçersiz olur.  

 

Uygulamalı davranış analizinin ilkeleri 

Uygulamalı olmalı: hedef davranışın toplumsal açıdan önemli bir davranış olmasını ifade 

eder. Arttırılmak ya da azaltılmak istenen davranış toplumsal açıdan önemli olmalı ve acil 

önem taşımalı. Davranışsal olmalı: bireyin değişen ya da değiştirilmesi planlanan 

davranışının tam olarak gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. 

Analitik olmalı: eğer işlevsel bir ilişkinin varlığından söz ediliyorsa, davranışın oluşması veya 

oluşmaması deneysel koşullar altında gösterilmelidir.  

Teknolojik olmalı: sürecin yazılı olarak tanımlanmasını ve yeterince detayı içermesini ve bir 

başka uygulamacı tarafından tekrarlanabilir olmasını gerektirir.  

Kavramsal sistematiğinin olması: uygulamacının izlediği süreçler davranışın temel 

ilkelerinden kaynaklanıyorsa kavramsal sistematikten söz edilebilir. 

Etkili olmalı: çalışma birey için pratik sonuçlar üretmek için davranışı yeterli şekilde 

gerçekleştiriyorsa etkilidir.  

Genellenebilir olmalı: davranış değişikliğinin başka durumlar ve başka davranışlar içinde 

sürdürülebilir olmasıdır. 

 

Bölüm 3  

uygulamalı davranış analizi temel ilkeleri  

Davranış ilkeleri: davranış ilkeleri davranışla davranışı kontrol eden değişkenler arasındaki 

temel işlevsel ilişkiyi betimler. Davranış değiştirme süreçleri davranış ilkelerini uygulamaya 

geçirme sürecidir. Oldukça az sayıda davranış ilkesi olmakla birlikte bu ilkelerinden türetilmiş 

pek çok işlem süreci vardır.  

davranış ilkeleri 
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davranış ilkeleri 

                               2 temel davranış ilkesi vardır. 

 

 

pekiştirme                                                              ceza   

           2’ye ayrılır.                                                         2’ye ayrılır. 

1. Olumlu pekiştirecek                                        1.tür ceza 

2. Olumsuz pekiştirecek                                      2.tür ceza 

Pekiştirme: davranışın sonuçlarının davranışın ileride olma olasılığını arttırmasıdır.  

Dsp (dönüştürülebilir sembol pekiştirme sanatı) , + verme, övgü sözcükleri söyleme , sosyal 

ödüllendirin verilmesi gibi işlem süreçleri pekiştirme ilkesinden türemiştir. 

Olumlu pekiştirme: ali kendisine verilen komutu hemen yerine getirir. Annesi onu ödüllendirir. 

Ali komutları yerine getirme davranışlarını artırır.  

Olumsuz pekiştirme: ali ödevini yapması söylendiğinde “başım ağrıyor” der. Ödevini 

yapmadan uyumasına izin verilir. Ne zaman ödev yapması gerekirse artık ali’nin başı ağrır.  

Her iki pekiştirmede de davranış hemen izlenmesi gerekir. Önemli: pekiştirme işi ile olumlu 

pekiştirmeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Olumlu pekiştirme bir dizi pekiştirme 

işleminden sonra davranışın ilerideki oluşum sıklığının artması anlamına geliyor. Pekiştirme 

ise sadece bir pekiştirme eylemini temsil ediyor. Yani birden fazla pekiştirme eylemi değişik 

zamanlarda bir davranışı izlediğinde ve o davranışın ileride oluşum sıklığı arttığında olumlu 

pekiştirmeden bahsediyoruz. 

Olumsuz pekiştirme nedir? Olumsuz pekiştirmede istenmeyen bir durumda istenmeyen bir 

uyarandan kaçmak için kurtulmak için yapılan davranışların süresinin, sayısının arttırılmasını 

ifade etmektedir. Olumlu ve olumsuz pekiştirmede mutlaka bir davranışın artması gerekiyor. 

Olumlu pekiştirmede annesinin komutlarına uyma davranışını atıştırmalıklar izlediği için belli 

bir süre ali’nin komutlara uyma davranışı artmıştır. 

Olumsuz pekiştirmede ise ali ödev yapmaktan kaçınmak için başım ağrıyor demesi ve ödev 

yapmak yerine uyumasına izin verilmesi sonucunda başım ağrıyor deme ve ödev yapmaktan 

uzaklaşma davranışları artıyor. 

Olumsuz pekiştirmede bir itici uyarandan ya da olumsuz bir durumdan kaçmak için çocuğun 

yapmış olduğu davranışları arttırma durumu söz konusu. Bir şeylerden kaçınmak için bir 

davranışı yapacak ve o davranışın ilerdeki oluşum sıklığı artarsa olumsuz pekiştirmeden 

bahsederiz. 

İzledikleri davranışın sıklığını artıran çevresel uyaranlara pekiştireç, bu sürece de pekiştirme 

denir. 

Pekiştirmenin iki temel 
özelliği vardır. 

Davranışı izler. İzlediği davranışın ileride 
oluşum sıklığını artırır. 
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Pekiştirme ve pekiştireç işi birbirine karışabiliyor. 

Olumlu pekiştirme bir kere pekiştirme eylemi yaparak oluşan bir işlem süreci değil. Olumlu 

pekiştirmeden ya da olumsuz pekiştirmeden bahsediyorsak bir dizi pekiştirme eyleminden 

sonra davranışın sıklığında süresinde sayısında şiddetinde bir artış söz konusudur. 

Pekiştirme kesinlikle davranışı izler. Davranışın sonunda yer alır ve izlediği davranışı arttırır. 

Bir kere izlemesi özellikle sınıf ortamında okul ortamında uygun davranışları pekiştirici 

uyaranların bir kere izlemesi pekiştirme anlamına gelir. Birden fazla izleyerek davranışı 

arttırması olumlu pekiştirmeanlamına gelir. 

Olumlu pekiştirme davranışı izleyen 
uyaran bu davranışın ileride daha sık 
oluşmasına yol açar. 

Efe ders sırasında sessizce oturduğunda, 
öğretmeni sessiz olduğunu söyleyerek başını 
okşar ve bunu tekrarlar. Efe’nin sessizce oturma 
davranışı oluşunda artış meydana gelir. 

Olumlu pekiştirmeden bahsediyorsak ileride bu davranışın sıklığında bir artış söz konusu 

olmalıdır. Bazı davranışlar sayılabilirdir, bazı davranışlar sürelidir. Sayılabilir ve süreli 

davranışların yapılma sayısında bir artış söz konusu olur. Mesela ders dinleme öğretmenin 

yüzüne bakarak öğretmenin söylediklerini dinleme, önündeki ders araçları ile ilgilenme 

öğretmenin söylediklerini yazma-okuma anlamına gelmektedir. Bu bir süreyi alır. Eğer 

öğretmen bu davranışları, öğretmenin ödülleri izlerse ve bir süre sonra bu davranışların 

oluşum süresi daha da artar ve biz burada olumlu pekiştirmeden bahsederiz. Öğrenci çöpünü 

götürüp her defasında çöp kutusuna attığında öğretmen, çocuğu pekiştirirse, pekiştirme 

eylemi birkaç defa ya da bir süre daha tekrar ederse ve çocuk bu davranışını her çöpü 

olduğunda çöpe atma davranışı artarsa biz burada olumlu pekiştirmeden bahsederiz.  

 

 

Olumsuz pekiştirme: 
istenmeyen durumun ortaya 
çıkmasını engelleyen 
davranışın sıklığında 
(süresinde, sayısında) artış 
meydana gelmesi olarak 
tanımlanır. 

Olumsuz pekiştirme ile her 
zaman artış 
vurgulanmaktadır. Olumsuz 
terimi, uyaranın ortamda 
oluşmasını engelleme, 
eksiltme anlamına 
gelmektedir. 

Uyarının oluşmasını 
engelleyen davranışlarda 
artış vardır. 

Olumsuz pekiştirmede; okul ortamlarında-sınıf ortamlarında olumsuz pekiştirme ile 

arttırabileceğimiz çocuk davranışları yoktur. Olumsuz pekiştirme genellikle doğal ortamlarda 

oluşur. Çocuğun bir şey bildiği itici birtakım uyaranlardankaçınması için bazı davranışların 

arttırılması ile sonuçlanır. Dolayısıyla sınıf ortamı içerisinde hoşa gitmeyen birtakım 

uyaranları kullanarak çocukların uygun davranışlarını arttırma gibi bir yol benimsememiz 

açıkçası etik olmadığı için çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Olumlu pekiştirmeyi 

kullanmak sınıf içerisindeki bütün uygun çocuk davranışlarını arttırmada bizim 

problemlerimizi çözebilecek niteliktedir. Olumlu ve olumsuz pekiştirme ile ilgili, olumlu 

pekiştirme- pekiştirme işini uygun şekilde yapma; olumsuz pekiştirmede- pekiştirme işini 

eksik yapma ve olumsuz şekilde uygun olmayan şekilde yapma olarak algılama durumu söz 

konusudur. 
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Örnek olarak hocam iyi pekiştirmiyor olumsuz pekiştiriyor ve burada bakıyorsunuz 

pekiştirirken göz kontağı kurmuyor, olumlu pekiştirme yapabilmek için göz kontağı kurmuyor, 

hemen davranışı izlemiyor pekiştirici uyaran yeterince coşkulu değil böyle olduğu zaman 

pekiştirme işi niteliksiz oluyor. Bu olumsuz pekiştirme anlamına 

Gelmiyor. Olumsuz pekiştirmede itici bir uyaran vardır. Çocuğun ya da kişinin hoşuna 

gitmeyen bir durum vardır. Çocuk ya da kişi bu durumu engellemek için bir davranışı, yine 

davranışın sonunda yer alan uyaranın pekiştirmesi ile artırır. Bu durum olumsuz 

pekiştirmedir. (hocanın altı çizerek tekrar ettiği kısım) olumsuz pekiştirmeyi sınıf ortamında 

kullanarak arttırabileceğimiz herhangi bir davranış zaten mevcut değildir. Olumsuz pekiştirme 

bizim nerelerde işimiz yarar? Çocuk davranışlarını uygun olmayan davranışları işlevsel 

değerlendirip bu uygun olamayan davranışların sürmesini artmasını sağlayan pekiştirici 

uyaranları belirlerken bazen bu pekiştirmeyi sağlayan uyaranlar olduğunu görürüz. Olumsuz 

pekiştirme bizim karşımıza burada çıkar. Yani o zaman ne yapıyoruz bu uyaranları bu 

davranışı değiştirecek şekilde düzeltiyoruz. Ama olumlu pekiştirmeyi sınıf ortamında- okul 

ortamında çocukların bütün davranışlarını arttırırken kullanabiliriz. 

Öğrenci 
sınıfta 
komiklik vb. 
Hareketler 
yapar.  

Öğretmen, 
öğrenciyi 
sınıftan 
çıkarır.  

Öğrencinin bu davranışında artış meydana gelir. Öğrencinin 
bu davranışı onu sıkıcı olan sınıf ortamından kurtarmaktadır. 
Sınıf ortamından kurtulmak için komiklik vb. Davranışlarında 
artış meydana gelmiştir.  (burada olumsuz pekiştirmeden 
bahsediyoruz.) 

bir diğer çok önemli konumuz uygulamalı davranış analizi ilkesel bir bilim dalıdır. Davranışları 

açıklarken birtakım ilkelerle açıklar. Bu ilkelerin nerede- ne zaman ortaya çıktığı ve ne 

şekilde birbirini izlediğini anlamakta gerçekten çok önemli. Sınıf ortamından kurtulmak için 

çocuk komiklik yapmaya başladı ve sonrasında çocuğun her seferinde komiklik yapma 

davranışı arttı. Çünkü öğrenci komiklik yaptığında öğretmen onu dışarı çıkartıyor.  Sınıf 

ortamından kurtulmak için çocuk komiklik yapma davranışını arttırdı. Burada olumsuz 

pekiştirmeden bahsederiz. Bu döngüyü, bu bağlamı, gördüğümüz zaman birtakım 

davranışları sınıf ortamında- okul ortamında olumsuz pekiştirme durumumuz artık söz 

konusu olmayacaktır. Olumsuz pekiştirme bize bu kurguları, bu döngüleri, bu bağlamları, 

yakalayabilmek adına olumsuz pekiştirme ile ilgili kendimizi ustalaştırmamız bizim için çok 

önemli olacaktır. Pekiştirmede, olumlu ve olumsuz pekiştirmeler davranışın sonucunda 

sonunda yer alarak nasıl davranışı artırıyorsa cezada davranışın sonrasında yer alarak 

davranışları ilerdeki oluşum sıklığını azaltma etkisi göstermektedir. O zaman tıpkı pekiştirme 

de olduğu gibi biz cezada da cezayı davranışın sonrasında her zaman aramalıyız.   

 

Ceza: davranışın sonuçlarının ileride olma olasılığını azaltan ilke cezadır.  

Mola, tepkinin bedeli, ayırımlı pekiştirme işlem süreçleri ceza ilkesinden türemiş işlem 
süreçleridir.  
 

1.tür ceza: ali küfür içeren sözcükler söyler. Annesi ali’nin ağzını kırmızı biberle doldurur. 
Ali artık küfür içeren sözcükleri söylemeyi bırakır.  
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2.tür ceza: ayşe, öğretmeni ders anlatırken konuşur. Öğretmen, birkaç kez yapma der 
uyarır. Bir süre sonra bu davranış oluştuğunda artık görmezlikten gelir. Ayşe birkaç derste 
daha benzer şekilde konuşur. Öğretmeni ders anlatırken konuşma davranışının 
oluşumunda azalma meydana gelir. 
 

1.tür cezadaki örneği irdeleyecek olursak; küfürlü sözcükler her küfürlü sözcük söyledikten 

sonra ali’nin ağzına kırmızı biber sürülüyor. Yani davranışın hemen sonrasına itici bir uyaran 

ekleniyor ve bu itici uyaran bir süre sonra belli denemelerden sonra davranışın sıklığında 

süresinde sayısında bir azalma meydana getirirse eğer biz o zaman bu uyaranın 1. Tür ceza 

uyaranı olduğunu söyleyebiliriz. Pekiştirmede nasıldı- pekiştirmede de bir uyaran ekleme 

durumu söz konusuydu ama bu uyaran davranışın ilerdeki oluşum sıklığını arttırıyordu. 

Cezada yine davranışın sonuna bir uyaran ekleme durumu söz konusu ama burada uyaran 

itici uyaran olduğu için pekiştirici uyaran olmadığı için davranışın ileride orada oluşum 

sıklığını azaltıyor. O zaman birinci türden cezada davranışın sonrasını bir itici uyaran durumu 

eklemek gerekiyor. 

2.türden cezadan da şöyle bir sonuç çıkartabiliriz: öğretmen ders anlatırken, ayşe 

konuştuğunda ilk başta öğretmen ne yapıyor onu uyarıyor yani ayşe’nin konuşma davranışını 

öğretmenin uyarması izliyor, bu bir süre böyle devam etmesine rağmen ayşe’nin konuşma 

davranışında bir azalma meydana gelmiyor. Dolayısıyla öğretmen kendi uyarma davranışını 

yani ayşe’nin konuşma davranışını izleyen uyarma davranışlarının pekiştirici nitelikte 

olduğunu fark ediyor ve bu pekiştirici uyaranları geri çekiyor. Yani ayşe konuştuğunda artık 

onu uyarmıyor. Bu şu anlama geliyor artık ayşe’nin konuşma davranışıyla öğretmen 

ilgilenmiyor. O pekiştirici uyaranı artık sunmuyor onu geri çekiyor ve böylelikle bir süre sonra 

ayşe’nin ilerde ders sırasında konuşma davranışında azalma meydana geliyor. O zaman 2. 

Tür ceza ile ilgili biz şunu söyleyebiliriz; davranışı sürdüren pekiştireç geri çekildiğinde 

davranışın ilerdeki oluşum sıklığı azalıyorsa biz o zaman 2.tür cezadan bahsediyoruz. 2.tür 

ceza ile 1.tür ceza arasındaki fark nedir diye bakacak olursak; 1.türden cezada oluşan 

davranışın sonuna eklenen bir itici uyaran vardır. Bu itici uyaran o davranışı azaltıyordu. 2. 

Tür cezada ne var, davranışı sürdüren pekiştireci geri çekme var yani 1.tür cezada olduğu 

gibi uyaran ekleme durumu söz konusu değil davranışı sürdürdüğü belirlenen pekiştirici 

uyaranın geri çekilme durumu söz konusu. 

1.tür ceza: davranışı izleyen sonuçlar 
davranışın ileride oluşumunu 
zayıflatırsa bu izleyen uyaranlara itici 
uyaranlar ve sürece de birinci tür ceza 
denir. Bu itici uyaranların fiziki olması 
gerekmez.  

Burak anlamsız sesler çıkarır. Öğretmeni boş 
radyo frekansını yüksek seste dinletir. Anlamsız 
sesler çıkardığında ortama rahatsız edici uyaran 
eklenir. Bu davranışta azalma meydana gelmesi 
birinci tür ceza ile açıklanır. 

 

Bu nokta gerçekten çok önemli. Nasıl ki olumsuz pekiştirme ile sınıf ortamında 

arttırabileceğimiz bir davranışın olmadığını ifade ettiysek ve olumlu pekiştirme kullanarak 

uygun davranışları arttırmaya çalışmanın etik olarak kabul edilmediğini söylediysek, 1.tür 

ceza içinde aynı durum söz konusu. Yani bizim okul ve sınıf ortamında çocukların uygun 

olmayan davranışlarından hani şunu 1. Tür cezayla azaltabiliriz diyebileceğimiz çok fazla bir 

davranış yok. Pekiştirme işlem süreçlerini kullanarak ya da 2.tür cezadan doğan ayrım 

pekiştirme işlemleri süreçlerini kullanarak biz çocukların uygun olmayan davranışlarını 
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azaltabiliriz. 1.tür cezadan davranışın sonucuna sonuna itici bir uyaran ekleme durumu söz 

konusudur. Okul ve sınıf ortamında itici uyaran eklememiz gereken, bir hayal etmenizi-

düşünmenizi istiyorum ne tür davranışlar olabilir. Küçük çocukların yapabileceği ne tür 

davranışlar olabilir. Dolayısıyla sizlerin de 1. Tür cezadan şiddetle kaçınmanızı sizlere de 

öneriyorum.  

Bu örnekte de gördüğünüz gibi gerçekten rahatsız edici bir uyaran yani sınıf ortamında okul 

ortamında uygun bir örnek bulamadığım için acı biber ve bu örneği anca en yumuşatılmış 

olarak bulabildim. Konuyu 1. Tür cezayı çok ta somutlaştırarak anlatabilmek için ama 

kesinlikle sınıf ortamında ve okul ortamında uygulamanızı gerektirecek bir işlem süreci değil. 

Ceza etkili midir? Evet uygun şekilde kullanıldığında kesinlikle etkilidir. Yani nasıl ki ben bunu 

yere bırakırsam yere düşer. Çünkü yer çekimi kanunu vardır. Ve o kanun işler bu düşer. İtici 

uyaran uygun şekilde davranışı izlerse o davranışta ilerde azalır bu kesin bir bilgi. Fakat 

bunu 1. Tür ceza uygulamanın gerçekten çok büyük yan etkileri vardır. Çocuk üzerinde çok 

her anlamda tahribat oluşturabilir. Bundan şiddetle kaçınmanızı öneririm. 

İkinci tür ceza: davranışı sürdüren 
pekiştirecin geri çekilmesi ya da 
davranışı izlemesi engellendiğinde 
davranışın ileride oluşum sıklığında 
azalma meydana gelmesidir.   

Beril, arkadaşının kıyafetini çekiştirir. Öğretmeni onu 
yapma hayır diyerek uyarır. Daha sonra, ortamdan 
davranışı izleyen uyaranı geri çeker, hiçbir şey 
söylemez, bakmaz, herhangi bir tepki de bulunmaz. 
Beril’in arkadaşının kıyafetini çekiştirme 
davranışında azalma meydana gelir.  

 

Bizde daha çok okul ve sınıf ortamında 2.tür cezaya değineceğiz. Ceza ilk başta 

yeğleyeceğimiz, kullanmayı arzu edeceğimiz bir şey olmayacak, pekiştirme işlem süreçleri 

bizi bir yere kadar götürecek. Yani bir yerden sonra eğer pekiştirmek için çocuğun uygun 

davranışını pekiştirmek için daha fazla bir aralığa bir süreye ihtiyacımız varsa o zaman 

aklımıza 2. Tür ceza gelebilir. Öğretmen neyi görüyor, kendi dikkatini ilgisinin yani 

arkadaşının kıyafetinin çekme davranışını izleyen uyarılarını eleştirilerinin aslında bu 

davranışa aykırı pekiştirici uyaran niteliğinde şeyler olduğunu fark ettikten sonra bu davranışı 

sürdüren pekiştirici uyaranları artık geri çekiyor ortamdan kaldırıyor. Davranışın sonunu nötr 

bırakıyor ve dolayısıyla bu davranışta azalma meydana geliyor. 2. Tür cezayı kullanırken 

dikkat etmemiz gereken birtakım hususlar var.Özellikle dikkat işlevli davranışlarda davranışı 

kontrol eden pekiştirici uyaranın öğretmenin dikkatinden kaynaklı mı yoksa sınıftaki 

ortamdaki diğer çocukların dikkatinden mi kaynaklı olduğunu çok iyi belirlemek gerekiyor. 

Yani komiklik yapan bir çocuğun bu davranışının pekiştirici uyaranın kaynağı sadece 

öğretmen değilse sınıftaki diğer çocuklarda aynı şekilde pekiştirici uyaran kaynağı ise sadece 

öğretmenin görmezden gelmesi açıkçası bu davranışı azaltmak için yeterli olmaz. Diğer 

çocuklarında aynı şekilde bu davranışı görmezden gelmesi gerekiyor. Yani pekiştirici 

uyaranları topyekün birlikte geri çekmek gerekiyor. Bu şekilde bu davranış azalır. 2. Tür ceza 

bizi sönme davranışa götürecek.   
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Bölüm 4 ve bölüm 5  

izlerlik

 

ahizeyi eline alma edimsel bir tepki midir ? 

 Edimsel davranışları sonuçları kontrol eder. 

 Ahizeyi eline almayı sonuçları mı kontrol eder. 

 Çoğunlukla ahizeyi eline almayı sağlayan şeyin davranış öncesi olan 

telefon zilinin çalması olduğu söylenebilir. Telefonun çalması ahizeyi 

eline almanın sonucu olamaz. Öyleyse bu durum nasıl edimsel bir 

tepkidir. 

 Davranışı öncesindeki uyaranın (telefon zilinin çalması) davranışı 

kontrol etmesi kendiliğinden olamaz. Davranış öncesi uyaran geçmişte 

davranışın bazı sonuçlarıyla birlikte bulunması nedeniyle davranışı 

kontrol etme özelliği kazanır. 

 

Telefon çalar. 

Ahizeyi elimize alırız. 

Ahizeyi alma davranışını 
kontrol eden telefonun 

çalmasın mıdır? 

Ahizeyi eline alma 
edimsel tepki midir? 

Daha önce telefon çaldığında 
ahizeyi elimize almış ve 
görüşmeyi yapmışızdır. 

Telefon ahizesini zilin alma 
birisiyle konuşma ile 
sonuçlanmaktadır. 

4-5 kez tekrarlanan bu olay 
sonucunda zil sesi ahizeyi 
elimize almamızı kontrol 

etmeye başlar. 

Başlangıçta ahizeyi eline alma 
davranışını kontrol eden 

konuşmanın gerçekleşmesidir. 
böylece telefon çaldığında 

ahizeyi almak öğrenilir. 
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üç evreli izlerlilik 

 Üç evreli izlerlilik , edimsel davranışın oluşmasını kontrol eden çevresel 

olayların neler olduğunu inceler. 

 Davranışın kontrol edilmesinde davranış öncesi davranış sonrası olayların 

önemini vurgular. 

 Davranış öncesi uyaran: tepkinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan çevresel 

durumları ifade eder. 

 Her tepkinin mutlaka davranış öncesi uyaranı vardır. 

 

Ayırt edici uyaran 

 

 Herhangi bir uyaran varlığında davranış pekiştirildiğinde bu uyaranın varlığın 

davranışın oluşum sıklığı yükselir. Zamanla bu uyaran davranışı kontrol 

etmeye başlar. Bu uyaranlar tepkinin oluşması ve pekiştirilmesine zemin 

hazırlayan uyaranlardır. Bu uyaranlara ayırt edici uyaran denir . 

 

çevreyle organizmanın etkileşiminin gösterilmesi üç öğenin belirlenmesini 
gerektirir. 

Zil çaldığında 
karşıdan ses 

gelmese ahizeyi 
elimize alır mıyız? 

Telefon zili 
çaldıktan sonra, 

ahizeyi aldık ve ses 
gelmedi. 

Bu olay 4- 5 kez 
benzer şekilde 

tekrarlandı. 

Artık telefon zili 
ahizeyi almamzı 
kontrol etmez. 

Edimsel davranışı 
tam olarak kontrol 
edenin davranışın 

sonuçları olduğunu 
söyleyebiliriz. 
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izlerlilikterimi , bu üç öğenin davranış öncesi uyaran, davranış ve davranışın 
sonucunun birbirinden bağımsız olmadıklarını da belirtmektedir. 

 

 

 

Üç evreli izlerlilik 

yeni davranış oluşturma ve davranış değiştirme izlerliğin öğeleri olan 
davranış öncesi olaylara davranış ve davranış sonuçları arasındaki ilişkiye 
bakmayı ve değiştirmeyi gerektirir. 

Davranış öncesi olay 
(au) 

Ayırt edici uyaran 

Davranış- tepki Davranışı izleyen 
uyaran  

Pekiştirici uyaran-

cezalandırıcı uyaran  

Telefon zilinin çalması Ahizeyi eline alma ve 
kulağına götürme  

Karşıdaki kişiyle 
konuşma 

2+2 kaç eder söyle 4 Bravo  

Buzlanmış yol  Her zamanki hızda 

araba kullanma  

Kırmızı ışıkta duran 

arabaya arkadan vurma  

 

      belirli bir uyaran varlığında oluşan davranışın oluşumunu belirleyen 

sonuçlar davranışı anında   izler. Anında izleyen bu sonuçlar davranış 
üzerindeki etkisi o an için değildir. 

Tepkinin oluşmasına zemin 
hazırlayan ayırt edici uyaran 

AU 

Tepkinin kendisi 

T 

İzleyen olayın pekiştirici 
uyaran olması.  

PU 

DAVRANIŞ 
ÖNCESİ  

DAVRANIŞ  
DAVRANIŞ 
SONRASI 
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Davranış öncesi olaylar davranışa zemin hazırlar . Davranışların tekrar 
oluşumu önceki sonuçlarına bağlıdır. 

 Buzlanmış yolda olağan hızda araba sürme davranışının sonucu kırmızı 

ışıkta duran araca çarpmaktadır. Bu sonucun arabayı sürme hızı üzerindeki 

etkisi buzlu yolda arabanın hızını düşürme olacaktır 

 Birinci örnekte , davranışın sonucu davranışın tekrarlanmasını sağladığından 

pekiştireç işlevini , örnekte davranışın azalmasına ceza işlevini görmektedir.  

 

Uyaran Tepki Uyaran 

Öğretmen kırmızı 
renkteki arabayı gösterir 

ve bu arabanın rengini 
söyle der. 

Mavi Nötr uyaran sunar. 

2+2 kaç eder ? 

Uyaranı varlığında 4 
tepkisini  

anında izleyen bravo 
sonucu 

ileride 2+2=4 deme 
tepkisini sağlar 

bu davranışın 
sürmesi bu davranışı 

ödüllerin değişik 
aralarda izlemesine 

bağlıdır. 

belirli bir davranış öncesi 
uyaranın varlığında oluşan 

davranışın sonuçları pekiştireç 
etkisindeyse bu davranış öncesi 

uyaranlar davranışların 
oluşumuna işaret eder. 

belirli bir davranış öncesi 
uyaranın varlığında oluşan 
davranışın sonuçları ceza 

etkisinde ise davranışın o uyaran 
varlığında oluşmamasına işaret 

eder. 

doğru tepkileri pekiştirme ve 
yanlış olanları pekiştirmeme 
sürecine ayrımlı pekiştirme 

denir. 
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Öğretmen kırmızı 

renkteki balonu gösterir 
ve bu balonun rengini 
söyle der 

Kırmızı Evet o kırmızı bravo , 

der. 

Öğretmen kırmızı 
renkteki kalemi gösterir 

ve bu kalemin rengini 
söyle der. 

Kırmızı Tamam kırmızı, der 
başını okşar. 

 

Ayırt edici uyaran varlığında oluşan kırmızı deme davranışı pekiştirilirç bunun 
dışındaki tepkiler pekiştirilmez. İşte bu durum ayrımlı pekiştirmedir. 

tepkisel ve edimsel davranışların davranış öncesi uyaranları 

Tepkisel davranış Edimsel davranış 

uyandırıcı uyaran tepkiyi oluşturur. Ayırt edici uyaran tepkiyi oluşturur. 

Uyaran refleks tepkisine neden olur. Davranış öncesi uyaran tepkiyi ortaya 

çıkarır. İşlevi vardır. 

Tepkisel davranışın oluşumu sadece 

uyaranın ortamda bulunmasına 
bağlıdır. 

Edimsel davranışın ögeleri arasında 

izlerlik vardır.(au-t-izleyen u) 

Davranışın oluşumu bu izlerliğin nasıl 
gerçekleştiğine bağlıdır. 

Sadece koşullu pekiştireçler ve 
duyguların koşullanmasıyla ilgili 

olarak kullanılır. 

Öğretmenler için edimsel davranış 
önemlidir. Öğretim modelinin temelini 

oluşturur. Öğretim belirlenmiş 
uyaranların varlığında öğrencilerin 
tepkilerinin değiştirilmesidir. 

 

hedef davranış 

değiştirmek   için ilgilenilen davranışlara hedef davranış denir. 

Uda (uygulamalı davranış analizi)uygulamacısının davranışta ilerlemeler 
sağlamayı amaçlayan diğer yaklaşımları benimseyen eğitimci ve 
öğretmenlerden ayıran en belirgin özelliği, belirli bir şekilde tanımlanabilen ve 

güvenilir şekilde gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarla ilgili olmalarıdır.  
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Hedef davranışın belirlenmesi ne işimize yarar? 

Hedef davranışı belirlemek davranışı nasıl değiştireceğimizi anlamamıza 

hizmet eder. Belirlenen hedef davranışın değerlendirilmesi sorunun ne 
olduğunu ve sorunun düzeltilmesi için işlem süreçlerine ışık tutar. 

Davranışsal değerlendirme: problemin ne olduğunun ve kontrol değişkenleri 
olan davranış öncesi ve sonrası uyaran olaylarının davranışla işlevsel 

ilişkilerinin belirlenmesi işidir. 

 

Hedef davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir tanımlanmalıdır. 

 

Hedef davranış, ifade edildiğinde herkesin aynı şekilde anlamasını 
sağlamalıdır. Yani hedef davranış gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde 
tanımlanmalıdır. 

İfade edilen herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan davranışlar gözlenebilir 
davranışlardır. 

 

Gözlenebilir ve gözlenebilir olmayan davranışlar  

davranış analizinde en büyük sorun, davranışı diğer kişilerin de hem fikir 
olacağı şekilde belirtmedir. 

bazı davranış betimlemeleri yoruma açık olma özelliği gösterebilir, bu 
davranışlarda uzaklaşmak mümkün olmayabilir. 

  gözlenebilir davranış tanımları, karakter , etiketler ve içsel durumlar belirten 
etiketleri bertaraf ettiğinden herkesin hem fikir olması mümkündür. 

gözlenebilir davranış tanımlarında davranış betimleri hareket eylem belirten 

sözcükler ve gözlenebilen yüz ifadelerinin betimleriyle sınırlı olmalıdır. 
Kişi  kendisi söylemedikçe düşünceleri , duyguları nasıl hissettiği ya da 
arzularının neler olduğuna ilişkin görüşler, davranış tanımlarında yer 
almamalıdır. 

nasıl hissettiğiyle ilgili üzgündü yerine ağlıyordu gibi ifadeler kullanılarak 
betimlenmelidir. 
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Günlük yaşamda kızgındı, üzgündü gibi betimlemeler sıkça kullanılabilir. Bu 
betimlemeler kişinin ne yaptığına ilişkin genel fikir veren kısıtlamalardır. Asla 
kişinin yaptıklarını betimlemezler. 

etiketler , yorum kısaltmaları, kişilerce farklı yorumlanabilir. Bu tür 
betimlemeler açık değildir. Kişinin ne yaptığını tam olarak ifade etmezler.  

davranış gözlemleri açık ve somut terimlerle ifade edilmelidir. Endişeli, 

kaygılı, saldırgan, akıllı, yardımcı, nazik, çalışkan, otistik, dürüst, meraklı, 
güdülenmiş gibi etiketlerle davranış betimlendiğinde anlatılmak istenenin 
anlaşılması ve çocuğun neler yaptığının anlatılması mümkün değildir. 

Davranışı gözlenebilir tanımlama  

davranış tanımlamanın ilk kuralı, tanımların gözlenebilir davranışlarla 
sınırlamasıdır. 

 

Davranış tanımı Tanımı  

Ders dinleme  Öğretmene bakma, yanıltma yada 
bakma , kendi başına okuma , 
ödevini yazma ve beceri 

Başkalarını rahatsız etme   Anındakilerin kitabını yere atma, 
ödevini alma, sırasını itekleme 

Ağlama krizi Ağlama , iç çekme, mızıldanma 

 

ders dinleme etiketi gözlenebilir değildir. Ancak örnekteki gibi 
tanımlandığında gözlenebilir hale gelir. 

davranış analizine yer vermeden önce, gözlem sürecine geçilmeden davranış 

açık ve belirgin şekilde tanımlanmalıdır. 

iyi bir hedef davranış tanımı, yoruma ve açıklamalara yer vermeden 
değiştirilecek davranışı açık ve doğru bir şekilde betimlemelidir. 

arkadaşından kalemini alabilir miyim diyerek isteme gözlenebilir davranıştır. 

Ancak , nazik davranma  gözlenebilir davranış değildir. 
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Davranış tanımının üç özelliği: 

 

 

İyi bir tanım, nesnel, gözlenebilir, kayıt edilebilir ve belli örneklerin yer aldığı 
ve başkalarının kullanabileceği teknolojik özellikte olmalıdır. 

 

Uyaran olaylarını tanımlama  

uyaranlar hız, büyüklük, süre ve renk alan gibi fiziksel boyutları kullanılarak 
tanımlandığında gözlenebilir özellikte olmaktadırlar. 

diğer taraftan, öğretmenin yada diğer öğrencilerin sosyal davranışlarını 
kapsayan etiketlerle davranışlar betimlendiğinde, görüş birliği sağlanmasında 
gözlemler yaşanabilir. 

uyaran olaylarını tanımlama  

Uyaran sınıfı Tanımı  

Öğretmenin dikkati  Dokunma çocuğun yanında durma, 
çocuğa dönme yada ardım etme  

Ödüllendirme  Çok iyi , sessizce çalışıyorsun , bravo 
gibi sözel övgüler 

Bedensel engelleme Çocuğu tutma , sarsma , itekleme vb. 

 

Hedef davranışı belirleme süreçleri 

hedef davranışı belirlemek ve değiştirmek için davranış öncesi ve sonrası 
olayların ve bu kontrol değişkenlerine yönelik bilgileri toplamak gerekir. 

 

 

 

•Sadece davranışın gözlenebilir özellikleri betimlenebilir. Nesnel olmalıdır. 

•Zıt söylemleri içermemelidir. Tanım açık , okunaklı olmalıdır. 

•Tanıma hangi davranış örneklerinin alınacağı yada alınmayacağı belirgin olmalıdır.  
Davranışın tümünü ifade etmeli ve sınırları belli 

olmalıdır 
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Bölüm 6  

Hedef davranış belirleme süreçleri 

             ortamda ne vardı,neoldu,ne kadar sürdü gibi sorular durumu anlamaya hizmet 

eder.ya da sen böyle yapınca o ne yaptı gibi önemli kişilerin tepkilerini belirlemeye  hizmet 

eder. 

görüşme öncesinde ve sırasında uygulanan form ve gereksinim belirleme listeleri hedef 

davranışın belirlenmesinde yararlıdır. 

 *görüşme                              

  *doğrudan gözleme yer verme 

 

Kişiyle ve önemli diğer kişilerle görüşme 

*kabaca bilgi edinmek mümkündür 

*görüşmede ortam,kişinin ne yaptığı ve önemli diğer kişilerin nasıl tepkide bulunduğu 

araştırılır. 

*geleneksel görüşme niçin, neden sorularına yanıt aranırken,davranışsal görüşmede ne 

zaman,ne ,ne kadar sorularına yanıt aranır. 

 

Doğrudan gözlem: kullanılan en iyi yöntem kişinin davranışlarının doğrudan 

gözlenmesidir.doğrudan gözlem için anekdot kaydı kullanılır.(özyürek,1988,sarı 2015) 

 

Anekdot kaydı:anekdot kaydı ile davranış ,davranışın hemen öncesinde olan  olaylar ve 

davranışı izleyen olaylar,davranışın oluştuğu ortam ve davranışın oluşma zamanı 

gözlenmektedir. 

Doğrudan  gözleyerek anekdot kaydı yapma 

 

*oluşan tüm davranışlar listelenir 

*anekdot kaydıyla gözlemci belli bir zaman aralığında kişinin davranışlarını ve davranışlarının 

oluştuğu çevresel koşulları betimleyen yazılı metin oluşturur. 

*sürekli gözlemde bulunmayı gerektirir.genellikle 20-30 dakikalık sürelerle gerçekleştirilir. 
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*gözlem yaparken aynı zamanda öğretim yapmak çok güçtür.bu nedenle bir gözlemciden 

yardım almak gerekir. 

 

 

Anekdot kaydının amacı: 

 *belli bir davranışın sıklığına ilişkin bilgi sağlamaktan çok kişinin davranış örüntülerinin nasıl 

ve hangi ortamlarda olduğuna ilişkin bilgi sağlar. 

 *davranışın oluştuğu ortam ve davranışın hemen öncesinde ve sonrasında oluşan olaylar 

konusunda nesnel bilgiler sağlanır. 

  *anekdot kaydının asıl amacı davranışı analiz etmektir.değerlendirmekdeğildir.belirli bir 

zaman diliminde yada ortamda oluşan neredeyse herşeyin yazılı olarak 

betimlenmesidir.(özyürek,1998) 

 

Neler gözlenmelidir: 

*kişinin davranışları 

*çevre ve kişinin çevreyle olan etkileşimi …..özellikle davranış oluşurken ve oluşmadan 

hemen önce çevrede olanlar,davranış oluştuktan sonra çevrede olanlar…. 

*davranışın sıklıkla oluştuğu ortam ve zaman dilimi gözlenmelidir. 

 

Nelere dikkat edilmelidir? 

*kişinin söylediği ,yaptığı ve kişiye yapılan herşey yazılmalıdır. 

*hızlı not alabilmek için kısaltmalar kullanılabilir.ancak kayıt tuttuktan sonra hemen 

genişletilerek yazılmalıdır. 

*görülen ve işitilenler yazılmalıdır.gözlenebir olmalıdır. 

*gözlenen kişinin tepkisinden hemen önce ve sonrasında neler olduğu yazılmalıdır. 

*her davranış olayının ne kadar sürdüğü ve başlama ve  bitiş zamanları yazılmalıdır. 

*gözlendiğini bilmek kişinin farklı davranışlarda bulunmasına hizmet 

edebilir.gözlemyapmavişifarkettirmeden yapılmalıdır. 

*gözlem süreleri ve koşulları sabitlenerek üç ve daha fazla sayıda gözlem yapmak tutarlılık 

için önemli olacaktır. 
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*standart kayıt formu kullanılmalıdır 

 

 

 

 

Örnek anekdot kaydı: 

Öğretmen ve efe masada karşılıkıotururlar.öğretmen efenin önüne lego kutusunu koyar. 

^hadi efe legolarla kule yapalım der.efe ver ver diyerek eline iki tane lego parçası 

alır.öğretmen evet al bakalım efe der ve oturarak efeye bakar.efelego parçalarını takar.’yok  

yok ıııı’ der legolarıatar.öğretmenlegoları yerden alır.’’hayır böyle yapmamalısın der.^hadi efe  

kule yap bakalım der.efe önündeki legolarıtakar.öğretmen efeye bakarak oturur. 

Efe altı legoyu üst üste takar ve legoları sağ eliyle itekleyerek yere düşürür.öğretmen hayır 

yapma kalk al der.efe kalkar legolarıalırve yerine oturur.öğretmen efeye bakarak 

bekler.efelegoları takar. Öğremen şimdi legoları topla bakalım der. 

 

Hedef davranışın belirlenmesinde dikkat edilecekler 

*değiştirilmesi  gereken davranış sayısı önemlidir.aynı anda biren fazla hedef davranışı 

değiştirmek zordur. 

*davranış sıklığı ve sürekliliği;sık ve sürekli olan davranışlar müdahaleyi zorunlu kı lar. 

*daranışınşiddeti:hedef davranışın seçiminde şiddeti de dikkate alınmalıdır.eğer davranış çok 

şiddetli değilse ve öğretimi engellemiyorsahedef davranış olarak düşünülemeyebilir. 

*davranışı değiştirme yönü:hedef davranışı seçerken bahsedilen değişkenleri dikkate 

aldıktan  sonra,mutlaka davranışı değiştirme yönü belirlenmelidir.yani davranışın artırılacağı 

,azaltılacağı ya da sürdürüleceğine karar verilmelidir. 

 

Bölüm 7  

Problemli davranışa karar verme ve problem                            

davranışların işlevleri 
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1. Basamak:problemin varlığını belirlemek neden önemlidir. 

olası problem durumunu analiz et. 

*durumun analiz edilmesiyle problemin var olmadığı belirlenebilir.bu durumda zaman ve 

çabadan tasarruf etmiş oluruz. 

*analiz şu an bir problem olmadığını ancak olabileceği izlenimini verebilir.böylelikle tedbir 

alınarak problemin gelişmesi engellenir.bu durum yine sağaltım için ayrılacak çaba ve 

zamandan tasarruf etmek demektir. 

*yapılan analiz problemin varlığına işaret eder. 

*problem vardır.problemin varlığını açıkça ortaya koymak için analiz yapılmalıdır.bu 

durumda hemen sağaltım programı düzenlenir ve uygulanır. 

 

 

 

problem var mı? 

Problemi belirlemek için şu sorular sorulabilir. 

*öğretim programında ilerleme gösterebiliyor mu? 

*kendine ve başkalarına zarar veriyor mu? 

*olası bir güvenlik riski altında mıdır? 

*gerekli olmayan öğretmen yardımına bağımlı mı? 

*öğretimi engelleyen davranışlarda bulunuyor mu? 

*arkadaşları ile etkileşimi var mıdır? 

*akranları ve yetişkinler kaygılanıyor mu? 

*çocuk  kabul edilebilir olmayan davranışlar sergiliyor mu? 

*davranış geçici bir davranışa benziyor mu? 

sonuç 

*bir problemin olup olmadığına karar veririz. 

*birşeylerin yapılması gerektiğine karar veririz. 

*birşeylerin yapılması gerekmediğine karar veririz. 
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problem varsa nasıl sınıflandırılabilir? 

..bu sorunun cevabı problemin türüyle ilgilidir.problem hangisi ile ilgilidir? 

*davranış fazlalığı 

*davranış azlığı 

*uygun olmayan uyaran kontrolü müdür? 

..sağaltımda genel amaca biçim verelebilmek için bu sınıflamayı yapmak uygun olacaktır. 

 

çocukların problemli davranışları göstermesi pek çok  

etmenle ilişkilidir. 

*günün saati 

*fiziksel ortam 

*öğretimsel ve öğretimsel olmayan etkinlik. 

*sosyal çevrenin yapısı. 

*çevresel düzenlemelerde değişiklikler.(tarifelerde değişiklikler.) 

Problem davranışın işlevleri 

Elde etme                                                                        

1)duyusal uyaran elde etme 

2)sosyal olarak güdülenmiş uyaran elde etme 

      *ilgi elde etme 

       *nesne yada etkinlik elde etme 

Kaçma kaçınma 

1)duyusal uyarandan kaçma 

2)sosyal olarak güdülenmiş uyarandan kaçma 

 *ilgiden kaçma 

*nesne ya da etkinlikten kaçma 
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Bölüm 8  

Hedef davranışları ölçme kaydetme 

Hedef davranışları ölçme uygulamalı davranış analizine göre hedef davranışı değiştirebilmek 

için davranış öncesi ve sonrası olayların doğrudan gözleyerek ölçülmesi ve ölçme verilerinin 

kayıt edilmesi gerekir. 

Hedef davranış ölçmede iki farklı yol vardır; 

 Dolaylı ölçme 

 Doğrudan ölçme 

Aile ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda dolaylı gözlem yapılmış olur. 

Aile ve öğretmen görüşme formları dolaylı ölçme araçlarıdır. 

Dolaylı gözlem araçları ne sağlar? 

Dolaylı gözlem araçları hedef davranışla ilgili doğrudan gözlem yapamayacağımız 

ortamlarda (ev) hedef davranışın örüntüsü oluşum düzeyi ve şiddeti ile ilgili veriler 

toplamamızı sağlar. 

Sadece dolaylı gözlemlerle veri sağlamak sağlıklı mıdır? 

Sadece dolaylı gözlemleri yer vererek hedef davranışa yönelik toplanan veriler davranışı 

doğrudan gözleyerek elde ettiğimiz veriler kadar sağlıklı ve kullanışlı olamazlar doğrudan 

gözlemlerimizi desteklemesi için dolaylı gözlemlere yer vermemiz gerekir.  

Öğrenci tepkileri davranışın oluştuğu ortamda doğrudan gözlenerek ölçülmesi her zaman 

hedef davranışa yönelik daha sağlıklı verileri ulaşmamızı sağlayacaktır... 

Neden davranışları doğrudan ölçmeliyiz? 

1. Gerekçe: davranışı gözleme ve kaydetme, öğretmenlere davranışı 

değiştirmek için en iyi stratejiyi en etkili tekniği belirleme fırsatı vermektedir.  

2. Gerekçe: hedef davranışı bütün boyutları ile tanımlamak için. 

Davranışları kaydetme 

Değerlendirme sürecinin ilk basamağı veri toplama/kayıt etme sistemine karar vermektir. 

Veri toplamada kullanılacak sisteme karar verirken iki nokta göz önünde bulundurulur. 

 Davranışın türü 

 Veri toplamada kolaylık 

Davranış kayıt teknikleriikiye ayrılır, 
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1. Kesin kayıt teknikleri  

 Olay kaydı 

 Süre kaydı  

2. Yaklaşık kayıt teknikleri  

 Anlık zaman örneklemi  

 Aralık kaydı  

 Kısmi aralık kaydı  

 Tüm aralık kaydı 

 

 

Bölüm 9  

Davranışlar ölçülebilir mi? 

Davranış zaman içinde oluşan sürekli bir süreç olması nedeniyle ölçülebilirdir. Belirlenmiş 

zaman içinde davranışın oluşum süresi ve davranışın oluşum sıklığı ölçülmektedir.  

Davranışlar ölçülebilirlik boyutunda ikiye ayrılır 

1- sayılabilir davranışlar 

 Başlaması ve bitişi kolaylıkla kaydedilir.  

 Davranışın her biri oluşum süresi aşağı yukarı aynıdır. 

 Olay kaydı kullanılır. 

Örn; zıplama davranışı 

2-süreli davranışlar 

 Başlaması ve bitişi kolaylıkla ayırt edilemez. 

 Davranışın her biri oluşum süresi farklıdır. 

 Süre kaydı tutulur. 

Örn: ağlama davranışı 

Davranışın türünü belirledikten sonra uygun ölçme aracı seçilmelidir.  

 

Olay kaydı : 

 en pratik ve en kullanışlı kayıt etme süreçlerinden biri sıklık sayma ya da olay kaydıdır.. Bu 

kayıt türünde gözlemci belirlenen gözlem zamanı boyunca oluşan davranışların kaç kez 

oluştuğunu sayar. 

Olay kaydı hangi davranışları ölçmek için kullanılır ? 

Olay kaydı sayılabilir davranışları ölçmek için kullanılır. Örneğin; 
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Küfürlü sözcükler söyleme 

Vurma  

Günaydın , iyi günler , iyi akşamlar gibi hitaplar kullanma ,  

Ödev tamamlama  

Altına ıslatma vb 

Olay kaydında davranış her oluştuğunda bir işaret koymak gerekir. İşaretlenmiş davranışlar 

davranışın hangi sıklıkta olduğunun tam kaydını verir. Sayılabilir davranışları kaydederken 

değişik teknikler kullanılmaktadır. Kontrol listesi , beceri analizleri, çetele tutma, nesneleri 

sayma 

Süre kaydı 

Süre kaydı yaparken kronometreli ya da dijital bir saat en iyi araçtır. Zamanı gösteren video 

kayıtları incelenerek , süre kaydı yapılabilir. Süre kaydında gözlemci davranışın 

tamamlanmasına en yakın saniye , dakika ya da çeyrek saati kayıt etmeyi tercih edebilir. 

Davranışın başladığı süre kaydedilir. Davranışın bittiği süre kaydedilir. Ne kadar sürdüğü 

belirlenir. Gözlem süresince davranışın oluştuğu aralıklar toplanarak toplam süre belirlenir.  

 

 

 

 

 

Bölüm 10  

Davranışları azaltma 2. Tür ceza 

İkinci tür ceza davranışın pekiştireçle sonuçlanmasına son verme ya da pekiştirecin geri 

çekilmesiyle davranışın ileride oluşumunun azalmasıdır. 

sönme ve tepkinin bedeli gibi işlem süreçleri ikinci tür ceza ilkesinden türemiş işlem 

süreçleridir.  

Davranışların azaltılmasında pekiştireçlerin kullanıldığı işlem süreçleri en az sınırlayıcı en 

doğal ve etkili işlem süreçleridir. Davranışın azaltılmasında, pekiştireçlerin kullanıldığı dört 

ayrı davranış azaltma işlemi bulunmaktadır. 

 davranışı sürdüren pekiştireçlerin oluşmasının engellendiği ; sönme 
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Pekiştireç ünitelerinden birinin engellendiği ; tepkinin bedeli 

Olumlu pekiştirmenin kulllanıldığı ; ayrımlı pekiştirme 

Vekaleten pekiştirme olan dolaylı pekiştirme işlem süreçleridir. 

Davranışları sürdüren pekiştireçlere son verilmesi ya da oluşumlarının engellenmemesi 

sonucunda davranışın ileride oluşum sıklığının azalmasıdır. Sönmede davranışı sürdüren 

pekiştirece son verme yada oluşumunu engelleme söz konusudur. Davranışı sürdüren 

pekiştireçdeğilde, ortamda yer alan başka süreçler ortadan kaldırılırsa öğrencinin 

davranışlarında hiçbir değişiklik olmaz.  

Örneğin görmemezlikten gelme sıklıkla sönmenin yerine kullanılır. Görmemezlikten gelen 

kişinin ilgisi, gerçekten davranışı sürdüren işlevi gördüğünde, sönmenin işlem sürecini 

oluşturur. 

sönme aşırı sıklıkta oluşan ve uzun süre davranışların azaltılmasında yaygın kullanılan ve 

işe yarayan bir yöntemdir.  

Sönme işe koşulduğunda neler oluşur? 

Sönme patlaması; davranışların şiddetlenmesi ve çeşitlenmesi  

Anında kendiliğinden geri gelme eğilimi; başlangıçtaki sıklığına dönme 

Sönmeye karşı direnç; davranışın azalma eğiliminde olmaması.  Sönme patlaması; sönme 

sürecini uygulamaya koyan öğretmen anne ve babalar davranışta azalma gözlemeden önce 

hedef davranışın çeşitlenmesi, şiddetlenmesi ve ani bir artışın olmasına hazır olmalıdır. 

Sönmenin uygulaması sırasında sönme patlaması olasılığı yüksektir.  

Sönme patlaması sırasında neye dikkat etmeliyiz? 

Davranışı sürdüren pekiştirme tarifesi iyi analiz edilmelidir. Davranışta oluşan çeşitlenme, 

şiddetlenme artış olduğunda sönme süreci sürdürülmelidir.  

Yaşanılan ortamda davranışta oluşan artışına şiddetine ve çeşitlenmesine hoşgörü 

gösterilmelidir. Daha fazla kabul gören davranışlar güçlendirilmelidir.  

Sönme işlemi yerine getirilemiyorsa sönme süreci yerine davranışları azaltmak için başka 

ceza işlem süreçleri ya da farklı işlem süreçleri birlikte kullanılmalıdır.  

Kendiliğinden geri gelme;  

Sönen sorunlu davranışın eski hale dönmesine ya da kendiliğinden geri gelmesine engel 

olmak için sönme sürecinin sürekli uygulanması gerekmektedir.  

davranışın pekiştirilmesine son verdiğinde sönme koşulları gereği zaman içinde davranışlar 

kendiliğinden ortaya çıkabilir. Sönme koşullarında davranış kısa süre içinde eski haline 
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döner. Sönme koşullarında davranış farkına varmadan pekiştirilirse davranışı daha önceki 

başlama düzeyine hızla ulaşır. 

öğretmenler sönmenin uygulandığı davranışların başlama düzeyine varabileceğinin farkında 

olmalı ve pekiştirecin geri çekilmesinin etkili olmadığı izlenimine kapıldıkları zamanlarda bile 

sönme koşullarını sürdürmelidirler.   

Sönmeye karşı direnç 

Sönme koşullarında davranışı sürdüren pekiştirece son verildiğinde bile davranışın aynı 

biçimde sürmesine direnç gösterme denmektedir. 

davranışın pekiştirilme özgeçmişine bağlı olarak davranışta dikkat çekici azalmalar 

gözlenmeden önce uzun bir sürenin geçmesi gerekebilir. Aralıklı pekiştirilmiş davranışlar 

pekiştirici uyaranlar son verildiği durumda bile varlıklarını korurlar. 

sönme süreci uygulanırken davranışın sürmesi, davranışın bundan önce nasul değiştiğinin 

bir sonucudur ve bu anlamda sönme eğrisi bundan önceki pekiştirmenin etkisi hakkında ek 

bilgi verir.  

Pekiştireçlerin geri çekilmesi sırasında oluşan davranış sorunları 

Ağlama tepinme, yüksek sesle bağırma, zarar verme. Geri çekilen pekiştireci elde etmek için 

zarar verebilir. Bu durumda eleştiri sözcükleri söylenmeden uygun davranış hatırlatılarak 

zarar vermesi engellenir.  

Bölüm 11 

Davranış ilkeleri ve davranış değiştirmeye ilişkin konular  

Sönme işlem sürecini etkili uygulamak 

Davranışı sürdüren pekiştirici uyaranların açıkça belirlenmesi önemlidir.  

Bu pekiştirici uyaranların tutarlı ve izlerlilik gösterecek şekilde ortadan kaldırılması ve 

engellenmesi gereklidir.  

Sönme koşulları altında tepkinin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgileri toplamaya özen 

gösterilmelidir.  

 

Sönme koşullarında azalan tepkiler kazara ya da farkına varmadan pekiştirilirse neler 

olur? 

 Pekiştirici uyaranı elde etmek için şiddetli tepkilerin ortaya çıkması olasıdır.  

 Aralıklı pekiştirme tarifesi uygulanmış olur. 

 Davranış sönmeye karşı direnç kazanır.  
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sönmenin uygulanması için önemli koşullardan biri de hedef davranışın yerine geçebilecek, 

uygun davranışı belirlemek, pekiştirmek ve öğretmektir. Sönme sadece yalın görmezlikten 

gelme süreci değildir ve uygun davranışların pekiştirilmesiyle birlikte kullanılmalıdır. 

Sönmenin avantajları: 

Birinci cezadan daha az incitici, itici ve daha doğal olmasıdır. 

Koşulları yerine getirildiği takdirde, sönme işlem sürecini uygulamak son derece yararlıdır. 

Uzun süreli etkileri olan son derece güçlü davranış değiştirme işlem sürecidir. 

2.tepkinin bedeli 

problem davranış oluştuğunda, çocuğun kazandığı pekiştireçlerin bir kısmının geri alınması 

ile davranışın azaltılması işlem sürecidir.  

tepkinin bedeli genellikle sönme ve molayla karıştırılır. Tepkinin bedelinde davranışı sürdüren 

pekiştireçlerin davranışı izlemesine son verme yerine kazanılmış olan pekiştireçlerin geri 

alınmasının davranışı izlemesi söz konusudur. Mola ise, belli bir süre için pekiştireçlere 

ulaşma fırsatlarının davranışı izlemesinin ortadan kaldırılmasıdır.  

tepkinin bedelinde pekiştireçleri kazanma fırsatı sürerken daha önceden kazanılmış 

pekiştireçler geri alınır. 

tepkinin bedeli dsp uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılır. 

tepkinin bedelinin bir başka türünde daha önce kazanılmış pekiştireçlerin belirli bir bölümü bir 

başka kişiye verilebilir. 

Tepkinin bedeline hangi durumlarda yer yerilir? 

 Problem davranışı devam ettiren pekiştirici uyaranı saptamak olanaksızsa,  

 Davranışın boyutlarının yoğunluğu hemen değiştirmeyi gerektirecek kadar 

büyükse, 

 Olumlu pekiştirme işlem süreçleri kullanılmalarına rağmen başarısız 

olunmuşsa, 

 Tepkinin uzun süre içinde azaltılamamışsa, tepkinin bedelinin kullanılması 

uygun olacaktır.  
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Tepkinin bedelinin kullanımı 

Problem davranışa bağlı olarak geri alınabilecek doğal pekiştireçlerin olup olmadığının 

belirlenmelidir. Bunlar, teneffüs süresi, serbest okuma zamanı ya da serbest oyun zamanı 

gibi yaygın doğal pekiştireçlerdir. Bu gibi doğal pekiştiriciler yoksa tepkinin bedeli 

kullanılmamalıdır. 

Tepkinin bedelinin etkililiği için pekiştirme türü, sıklığı ve kişinin pekiştirme özgeçmişine 

bakılması gereklidir. Kaybedilen ve kazanılan pekiştireçler arasında bir denge olmalıdır. 

Tepkinin bedelini uygulamak kolay olması nedeniyle öğretmenlerin istismarına açık olabilir. 

Yani sıklıkla bu süreci kullanarak davranışı kontrol etme eğiliminde olabilirler.  

Güçlü bir pekiştirme sistemi yoksa, cezalar ve bedeller birikebilir. Uygun davranışı arttırmak 

mümkün olmayabilir.  

Tepkini bedelinin olumlu yanları 

 Daha az zorlayıcı ve sınırlayıcı yöntemler işe yaramadığından yaralı bir 

seçenektir.  

 Vurma, el ısırma, anlamsız konuşmalar gibi pek çok uygun olmayan 

davranışın azaltılmasında kullanımı etkili olduğu belirlenmiştir. 

 Kullanımı uygun bir süreçtir. Günlük yaşantımızda yaşadıklarımıza benzer bir 

uygulama olması nedeniyle doğal bir süreçtir. 

 Kurallar ve uygulama yöntemleri belirginleştiğinde kolay uygulanabilir. 

Mola  

Mola bir soyutlama süreci değildir. Mola tüm pekiştirici uyaranlardan uzaklaştırmalıdır. Eğer 

sınıf ortamı pekiştirici nitelikte değilse çocuğun sınıftan alınması mola değildir. 

Problem davranışın oluşumunu okul yöneticisine gönderme ya da koridorda beklemesini 

sağlama izlendiğinde, bu davranışı yapan kişiye ilgi artabilir, statüsünün yükselmesine kadar 

uzayabilir ve bu tür tepkiler pekiştirici işleve hizmet edebilir. 

Mola, belli bir süre için olası tüm pekiştireçlerden yoksun bırakmalıdır. Köşede yalnız başına 

oturtulan çocuğu görmezlikten gelme sınıftaki diğer kişilere öğretilmişse, sınıf köşesine 

oturma da mola olabilir. Yanıtlarına bakarak soruları yanıtlamasını sağlayan programlı 

okuma kitabının belli bir süre geri alınması da mola olabilir. 
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Bölüm 12  

Davranış ilkeleri ve davranış değiştirmeye ilişkin konular 

Davranışları azaltma  

Ayrımlı pekiştirme 

Problem davranışları azaltmanın en fazla kabul edilebilir yollarından biri problem davranış 

yerine kabul edilebilir davranışları arttırarak, sorunlu davranışların pekiştirilme olasılığını 

azaltmaktır. 

Problem davranış yerine kabul edilebilir davranışın olumlu pekiştirilmesi ayrımlı pekiştirme ile 

olmaktadır. 

Ayrımlı pekiştirme, arzulanan davranışı pekiştirici uyarlananın izlemesi ve sorunlu davranışı 

pekiştirecin izlememesi sürecidir. 

Ayrımlı pekiştirme üç farklı şekilde kullanılabilir: 

1. Uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (udap) 

2. Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (ddap) 

3. Düşük oranlı davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (dodap) 

Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesi   (ddap) 

Davranışların azaltılmasında ayrımlı pekiştirmenin en yaygın kullanımlarından biridir. 

Problem davranış belirlenen sürecin içerisinde oluşmadığında, süre sonunda herhangi bir 

davranışı pekiştirici uyaranın izlemesidir. 

Düşük oranlı davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (dodap) 

Dodap azaltılmak istenen ama tamamen sona erdirilmemesi gereken davranışlarda kullanılır. 

Dodap, bir davranışın belirli oranda gösterilmesine bağlı olarak pekiştirecin izlemesi 

biçiminde tanımlanır.  

Uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem süreci (udap)  

Uyuşmayan davranışın ayrımlı pekiştirilmesi uygun olmayan hedef davranışla uyuşmayan 

(aynı anda yapılması mümkün olmayan hedef davranışın yerine geçecek olan uygun bir 

davranış ) davranışın pekiştirildiği yalın bir işlem sürecidir.Bu süreçte arzu edilen davranışın 

oluşum sıklığı ve süresini pekiştirici uyaran izler, uygun olmayan davranışın oluşum sıklığı ve 

süresi azalır.   
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Bölüm 13  

Pekiştirme tarifeleri 

Pekiştirme tarifelerinin işlevi: 

1. Pekiştireçlerin etkili kullanımı sağlar. 

2. Davranış kalıcılığını ve sürekliliğini etkiler. 

3. Davranış ne zaman pekiştirileceği ve pekiştirilmeyeceğinin bilinmesi 

davranışın sürekliliği ve genellenmesi bakımından önemli olmaktadır. 

Pekiştirme tarifesi; kaç kez ya da hangi sürede oluşan tepkilerin ya da hangi özel tepkilerin 

pekiştirileceğini gösteren kuraldır. 

Pekiştirme tarifesi: 

1. Sürekli pekiştirme; 

2. Aralıklı pekiştirme. 

 

Sürekli pekiştirme: 

 Oluşan tedbirlerden her biri pekiştirilir; 

 Yeni öğrenmelerin çok çabuk gerçekleşmesini sağlar; 

 Pekiştirmeye son verildiğinde sönme olayının çok çabuk gerçekleşir.  

Neden sürekli pekiştirme? 

Yeni beceri ve ya kavram öğretimi yapılırken her doğru tepkinin pekiştirmesine gereksinim 

vardır. Sürekli pekiştirme tarifeleri ile davranış hızlı ve etkili bir şekilde ayırdedici uyaran 

kontrolüne girmesi sağlanır. 

Sürekli pekiştirmenin olumsuz yönleri: 

 Pekiştirici uyaranlar etkisizleşir – öğrenci her tepkisinin pekiştirilmesi sonucu, 

pekiştirici uyaranlara doyar. 



544 
 

 

   

 Gerçekçi değildir – gerçek yaşam ortamlarında, davranışlar sürekli olarak 

pekiştirilmemektedir. Sürekli pekiştirmeye son verildiğinde, sönme koşullarında 

öğrencilerin çok azı tepkiyi sürekli olarak sergiler. 

Aralıklı pekiştirme: 

 Her tepkinin değil de bazılarının pekiştirilmesidir. 

 Davranış ya da becerilerin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlar. 

 Davranış belli sayıda oluşuyorsa ya da davranış belli sürede yapılıyorsa 

aralıklı pekiştirmeye geçilir. 

Aralıklı pekiştirmenin olumlu yanları: 

 Pekiştireçler doyum etkisine karşı dirençlidir, 

 Tarife sistemi bir şekilde seyrekleştirildiğinde tepkinin sürekli olma olasılığı 

artar. 

 Pekiştirecin ne zaman verileceği belirsizdir. Tepkiye akıcılık ve süreklilik 

kazandırılır, sönme koşulları altında öğrencinin davranışının uzun sürmesi ve 

kararlı olması sağlanır. 

 Öğretmenin geçen süreyi ve davranışların oluşum sayılarını 

düzenlemesinigerektirir. Ancak uygulama için daha az zaman ve çaba 

gerektirir. 

Aralıklı tarife: 

Davranış doyutuna göre ikiye ayrılır: 

 Oranlı tarife – tepki sayısına göre. 

 Süreli tarife – geçen süreye göre. 

Tarifenin tahmin edebilir olmasına görer: 

 Sabit oranlı (so) 

 Sabit aralı(süreli) (sa) 

Tarifenin tahmin edilebilir olmamasına göre: 

 Değişken (do) 

 Değişken aralı ( süreli) (da) 

 

Oranlı tarifeler: 

 Sabir oranlı pekiştirme – pekiştirecin izlediği tepki sayıları her defasında eşittir. 

Örnek: so: 5 << her 5 davranışın oluşumundan sonra pu izlemesidir >>. 
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 Değişken oranlı pekiştirme – pekiştirecin izlediği tepki oluşum sayılartı 

değişiklik gösterir. 

Örnek: do: 5 << ortalama 5 davranış oluşumundan sonra pu izlemesidir 

>>. 

So tarifeye son verildiğinde: 

1. Sönme; 

2. Değişken oranlıya göre çabuk; 

3. Sürekli pekiştirme tarifesine göre daha yavaş gerçekleşir. 

Değişken oranlı tarifesi sönme 

 tarife yüksek oranına yol açar ve sönmeye dayanıklıdır. 

 sönmeye yol açmayacak şekilde pekiştiren tepki oranının yükseltilmesi davranışın 

kalıcı olmasını sağlar. Genel anlamda bu ortalama do-25 ve üstü olarak belirtilmektedir. 

Oranlı tarifenin avantajları  

 davranış seyrek oranlı tarifeyle pekiştirildiğinde sınıf, ev ve diğer ortamlarda 

sürmesidir. 

 seyrek tarifeler, uygun davranışları olduğu kadar uygun olmayan davranışları da 

sürdürür. 

 

 

Oranlı tarifenin avantajları 

 tepki hızının yüksek ve tutarlı olmasına yol açar. Bir çok ortamda yüksek hız, başarılı 

iş görebilmek için önemlidir. Unutmamak gerekir ki, tepkilerin doğruluğu kadar, akıcılık ve 

ustalıkta önemlidir. 

Aralı pekiştirme tarifesi – önemli olan davranımın süresinipekiştirici uyaranın izlemesidir. 

 sabit aralı pekiştirme: 

o Pekiştirecin izlediği tepki süreleri her defasında eşittir; 

o Sa: 5 dk: her 5 dakika sonunda kitap okuma davranışı pekiştirilir. 

Değişken aralı pekiştirme: 

o Pekiştirecin izlediği tepki oluşum süreleri değişiklik gösterir. 

o Ortalama her x sürede oluşan tepkileri pekiştirici uyaran izler. 

Sabit aralı tarife 
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 Sabit aralı tarifede önce pekiştirilen tepkinin yeniden pekiştiribilmesi için beelli ve sabit 

sürenin geçmesi gerekir. 

 bu süre öğrencinin davranışlarının ölçülmesi sonucu dikkate alınarak planlanır. 

Bölüm 14  

Davranış ilkeleri ve davranış değiştirmeye ilişkin konular 

Sağaltım ne demek ? 

 

*  bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın 

sıkıntılarını giderme, iyi etme işi. 

 

 

 

 

Sağaltım planı oluşturma basamakları 

1-) problemin varlığını belirleme 

2-) problemi belirleme ve ölçümleme ( betimsel ölçüm ) 

3-) amacı belirginleştirme 

4-) başlama düzeyi verileri toplama 

5-) sağaltımı planlama 

6-) sağaltım planını uygulama 

7-) ilerlemeleri düzenleme 

8-) belirli aralarla ilerlemeleri ölçümleme 

 

1-) problemin varlığını belirleme: pek çok problem davranış kendiliğinden göze çarpar. 

Ancak, davranışın gerçekten problem davranış olup olmadığını belirlemek için problem 

durumlar analiz edilmelidir. Analizin sonunda davranış probleminin olmadığı belirlenebildiği 

kadar davranış probleminin varlığı ortaya çıkabilir. 
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2-) problemi belirleme ve ölçümleme: problem davranışın betimsel ölçümüne giderek daha 

fazla önem verilmeye başlanmıştır. Önem verilmesinin nedeni, betimsel ölçmeyle,  

Problem davranışla çevresel etmenler arasındaki ilişkiyi anlamanın, daha etkili ve verimli 

düzeltme planları yapmanın mümkün olduğunun farkına varılmasıdır. 

 

3-) amacı belirginleştirme: her ne kadar betimsel ölçme, sürekli bir süreç ise de temel 

betimsel ölçme işlemleri bir yerde tamamlanır. Öğretmen ölçümlemeyi tamamladıktan sonra, 

sağaltımdan sonra öğrencinin göstereceği davranışı betimleyerek amacı belirginleştirir. 

Herhangi bir davranışsal amaçta olduğu gibi amaca ulaşıldığını belirleyen ölçüt ve hangi 

koşullar altında davranışın oluşacağı eklenir. 

 

4-) başlama düzeyi verileri toplama: çocukların davranışlarının yönetimi için gerekli ama 
güç olan bölümlerden biri, problem davranışa ilişkin veri toplamadır. Amaca nasıl ulaşılıp 
ulaşılmadığını, sağaltımın etkililiğini değerlendirmek ve sağaltımda ne zaman ve nasıl 
değişiklikler yapmak gerektiğini belirlemek için veri toplanır. 

Davranışın boyutları ve düzeltme amaçları dikkate alınarak veri toplama sistemi seçilebilir. 
Davranışın boyutuna göre, olay kaydı ya da zaman örneklemesi gibi ölçme sistemleri 
seçilebilir. 

Kayıt sistemi seçildikten sonra, kayıt tutulacak ortam ve koşullar belirlenir. Kayıt için aranan 
koşullar ve ortamdaki koşullar kararlılık göstermeli, davranışın en sorunlu oluşumları kayıt 
edilmeli ve her zaman veri toplamayı olası kılacak şekilde gerçekçi olmalıdır. Verilerin 
güvenilir şekilde toplandığını belirlemek için iki gözlemcinin aynı anda yaptıkları gözlem 
sonucu tutukları kayıtlar karşılaştırılmalıdır. Güvenilirlik düzeyi yeterli değilse gözlem 
koşulları standartlaştırılmalı ve davranış yeniden tanımlanmalıdır. Gözlem sonuçları 
grafikleştirilmelidir. 

 
5-) sağaltımı planlama: sağaltımı planlayabilmek için, sağaltım için gerekli koşulların olup 
olmadığına bakılır. Yoksa olması sağlanır. Sağaltımı başlatmak için gerekli koşullar; yeni 
davranış kazandırmak için öğretim programı davranışın, tahmin edilebilirliği ve etkili 
pekiştireçleri bulma ve uygulamadır. Problem davranışın azaltılması için sağaltımı 
desenlemeden önce, bu üç etmenin varlığından emin olunmalıdır. 

Uygun öğretim programı, pek çok problem davranışın oluşumunu önler. Uygun öğretim 
programının olmaması, problem davranışın oluşumuna zemin hazırlar. Uygun programla 
çocuğun işlevde bulunacağı çevrede kullanacağı becerilerin ve kavramların öğretildiği, doğal 
pekiştireçlerle çocuğu bağımsızlığa götüren düzenlemeler kastedilmektedir. Uygun öğretim 
programı çocuğun yapabildiklerine ve ilerlemelerine göre düzenlenmiş programdır. 
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6-) sağaltım planını uygulama: sağaltım planını uygulama, sağaltımı planlandığı gibi 

uygulama ve planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığını betimsel ölçmeyi gerektirir. Betimsel 

ölçmeyle, doğru olmayan uygulamaların düzeltilmesi amaçlanmaktadır. 

 

7-) ilerlemeleri düzenleme: ilerlemelerin düzenlenmesi, yani problem davranışta azalma 

olup olmadığını belirleme; problem davranışın yerini alan davranışın, problem davranışın 

işlevini görüp görmediğini ve uygulamanın yan etkilerinin olup olmadığını belirlemek için 

betimsel ölçmeye yer vermeyi gerektirir. Bu basamak, düzenli veri toplamayı ve toplanan 

verilerin analizini gerektirmektedir. Verilerin analizine göre sağaltıma ya olduğu gibi devam 

edilir ya da değişikliklere gidilir. 

 

8-) belirli aralarla ilerlemeleri ölçümleme: belirli aralıklarla ilerlemelerin betimsel ölçümü, 
problemin üstesinden gelinip gelinmediğine ilişkin karar almayı gerektirir. Ayrıca, problem 
davranışın denetiminin diğer ortamlarda da mümkün olup olmayacağının belirlenmesini 
gerektirir. 

Çocuklarda problem davranışların oluşumunu önleyen düzenlemeler yeğlenmelidir. Ancak 
her şeye rağmen ciddi davranış problemleri görülür ve bu davranışlar süreklilik gösterirse 
sağaltım yeniden desenlenmelidir. Problem davranışlar davranış fazlalığı, azlığı ya da uygun 
olmayan uyaran kontrolündeki davranışlar şeklinde düşünülmelidir.  
 

 

 

 

 

Bölüm 15 

Sağaltım planı oluşturma basamakları  

5- sağaltım planı oluşturma 

Plan yapabilmek için gözlemler yapılmalıdır. Bu gözlem 4 farklı ortamda gerçekleştirilebilir. 

Davranış örüntüsü belirlenir. Mevcut hedef davranışı ve uyarıcı pekiştireçleri bilinmelidir. 

Ayrıyeten davranışın uyaranları belirlenmelidir. 

Planda kullanılan yöntemin net olması davranışın neye hizmet ettiğine bağlıdır. Bu yönde 

plan yapılır ve en uygun planla sürece başlanır. Önceki evreler de tamamlanmış olmalıdır. 
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6- sağaltım planı uygulama 

Davranış hangi ortamda ne zaman ne şartlarda uygulanmalı ? Bu adımlar çok önemlidir. 

Davranışı ortaya çıktığı alanda azaltmak gerekir. Örneğin sınıfta ise buna yönelik çalışılıp 

aile de dahil edilmelidir. 

Çocuğun sevdiği çevreyi ve uygun koşulları da uygulama içine alabiliriz.  

Bu bağlamda pekiştireçler önemlidir. Ses kayıt cihazları ile pekiştirme sinyalleri yapılabilir. 

Uygulama sırasında ; görüntüleme imkanı varsa kayıtlar bize ileriye dönük veri sağlar. Hem 

kendimizi hem çocuğu izleme fırsatı olur. İşlem süreçlerine uyulmalı ve hakim olunmalıdır. 

Değişiklik gerekirse sağaltım sırasında değil de sonucuna göre hedefler değiştirilebilir. 

Sağaltım sürecinde bir çok çekim yapıp karşılaştırmalar yapılabilir. Davranış öncesi sırası ve 

sonrasında davranış gözlenmiş olur. Değişim yoksa çevresel etkinlere bakmak gerekir. 

7-ilerlemeleri düzenleme 

Teknik düzenlemeler bizi başarıya götürür. 

8-belirli aralıklarla ölçümler yapmak 

Doğru amaçta mıyız ? , bunları belirler. Sağlıklı uygulama yapma yönünden de etkilenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.ÜNİTE;1.video:BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ  EĞİTİM  PROGRAMI 

BEP 

Bireyselleştirme :Bir grubun değil,bireyin gereksinimlerini bugün yada gelecekte onun 

bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate almaktır. 

Eğitim Programı: 
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Birey yada grubun eğitim geeksinimlerine cevap verecek olan amaçlar,içerik,öğrenme-

öğretme süreçleri ve değerlendirmeyi içeren yazılı materyallerdir.Yani eğitimi düzenleyen ve 

yöneten sistemdir. 

Bireyselleştirilmiş Eğitim planları  

Özel eğitme gereksinim duyan bireyler için üç farklı bireyselleştirilmiş plan geliştirir.  

1)Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHP) 

2)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) 

3)Bireyselleştirilmiş Geçiş Hizmetleri (BGHP) 

1)Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHP) 

İlk kez 1990 yılında ABD’DE Engelliler eğitim Yasası’nda (IDEA) yer almıştır.Bu plan 

yetersizliği olan çocuklar (doğumdan 3 yaşına kadar )ile onların ailelerine hizmet etmektedir. 

2)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) 

Okul öncesi eğitimden lise son sınıf öğrencilerine kadar hizmet eder.Bep yaşları  3 ile 21 

arasındaki öğrenciler için hazırlanmaktadır. 

3)Bireyselleştirilmiş Geçiş Hizmetleri Planı (BGHP) 

Çoğu kişi tarafından 14 yaş sonrası öğrenciler için ,okul sonrası iş yaşamına geçişte yardım 

etmek için kullanılır. 

BAHP,BEP,BGHP b çocuk için en az kısıtlayıcı uygun bir eğitim ortamı sağlamak için 

eğitimcilere rehberlik eder. Öğrenci tanı aldıktan sonra onların almaları gereken eğitsel ve 

ilgili hizmetleri ve ailelerin karar verme sürecine aktif katılımlarını garanti almak gerekir.  

      Eğitimcilerin olabildiğince öğrencilerin en az kısıtlayıcı eğitim ortamında eğitim alma 

haklarını korumaları gerekmektedir. 

Yetersizliği Belirlenen Öğrenci İle İlgili İzlenecek Basamaklar  

1)Yetersizliği olduğundan şüphelenilmiş olan öğrencinin gelişimsel özellikleri 

tanımlanmalıdır. 

2)Öğrencinin okulda başarılı olmasını engellemeye yönelik karşılaştığı problemler ve bu 

problemlerin ciddiyetini belirlemek için öğrenci değerlendirilmelidir. 

3)Öğrencinin sahip olduğu yetersizlik türü (öğrenme yetersizliği,görme,işitmevb) 

belirlenmelidir. 
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4)Öğrencinin sahip olduğu yetersizliği en az kısıtlayıcı ortamın hangisi olduğu belirlenmelidir 

5)Öğrencinin en iyi performansını ortaya koyabileceği destek hizmet türleri (konuşma ve dil 

hizmetleri, danışmanlık, mesleki eğitim hizmetleri)saptanmalıdır. 

6)Öğrencinin gereksinimlerine en uygun uyarlamaların(öğrencinin öğrenmesinde yardımcı 

olacak değişiklikler veya teknikler)neler olduğu belirlenmelidir. Örneğin ,sınavlar için ek 

zaman ,ek örnekler, sınav sorularının okunması v.b 

7)Okulda öğrencinin gereksinim duyacağı fiziksel düzenlemelerin (öğrencinin tekerlekli 

sandalye ile dolaşabilmesi için daha geniş kapılar yapılması v.b. )oluşturulmalıdır.  

  Tüm bu işlemler belirlendikten sonra , öğrenci için hazırlanacak olan BEP dokümanında 

bunlara yer verilir. 

Video2:BEP NEDİR? 

        Özel eğitimin en önemli sorumluluklarından biri; yetersizliği olan bir öğrenci için 

bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirilmesi ve yazılmasıdır. 

          Bireyselleştirilmiş eğitim programları ,bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında 

gözlem ,gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme 

düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları = Özel gereksinimli bireyin ;eğitsel gereksinimlerini 

karşılamak üzere; 

Disiplin Alanı 

*özbakım   *hayat bilgisi 

*akademik  *müzik 

*iletişim      *resim 

*motor         *toplumsal uyum 

 

Eğitim Ortamı 

*kaynaştırma            *özel sınıf 

*özel eğitim okulu    *mesleki eğitim merkezi 

 

Destek Hizmetler 

*kaynak oda                        *sınıf içi destek  

*dil ve konuşma terapisi     *fizyoteapi 

*ulaşım                                *aile eğitimi 

 

BEP İLKELERİ 
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1.Bireyselleştirilmiş ve öğrenci merkezlidir. 

2.Kapsamlıdır. 

3.Bütünseldir.(Bep’in bir bütün olarak ele alınması gerekir.) 

4.işbirliğine dayalıdır. 

5.ulaşılabilirdir. 
 

2004 YILINDA ABD ENGELLİLER  EĞİTİM YASASINA (IDEA)GÖRE  BEP 

   Öğrencilerin değerlendirme bilgileri doğrultusunda belirlenen özel eğitim gereksinimlerine 

yönelik olarak tasarlanmış ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik oluşturulacak müdehale 

stratejileri için temel oluşturan kısa bir eylem planıdır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NE 

(2012)GÖRE BEP; 

Madde 69:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri ,eğitim performansları ve 

ihtiyaçları doğrultuşumda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bireylere verilecek 

destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. 

Madde 6:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim 

alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarında ki yeterlilikleri dikkate alarak 

,bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. 

    BEP NE DEĞİLDİR? 

*Bireysel çalışma kağıtları değildir. 

*Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir. 

*Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim yada kayıt tablosu değildir. 

*Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir. 

 

Video3:BEP’İN AMAÇ VE İŞLEVLERİ 

*Özel gereksinimi olan bir öğrencinin yerleştirme kararından sonra ,öğrenci için BEP 

desenlenmelidir. 

*BEP öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda sağlanacak olan bireyselleştirilmiş eğitim 

hizmetlerinin bir özetini sağlar. 

*BEP öğrenci gelişimi ve ilerlemesinin izlenmesinde öğretmene yardımcı olur. 

*BEP program geliştirme ve geçiş hizmetlerini planlama sürecinde sürekli olarak yardımcı 

olur. 

*BEP öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda eğitim programı hazırlamak için sınıf içi ve 

sınıf dışı destek hizmetlerinin sağlamasına rehberlik eder. 
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BEP’TE NELER BULUNMALI ? 

-Aile görüşme formu  

-Kaba değerlendirme aracı 

-vaka inceleme özeti 

     a)yetersizliğin betimi 

     b)özrün işlevsel betimi 

-Tüm hizmet planı 

      a)Gereksinimler 

       b)Gereksinimlerin öncelik sırasına konulması  

       c)Uda (uzun dönemli amaç) 

       d)kda(kısa dönemli amaç) 

       e)öa (öğretimsel amaç) 

 

-Özel eğitim ya da destek hizmetler (yerleştirme ve öneriler) 

BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI 

.Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayacak ekibin oluşturulması, 

.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi , 

.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi,  

.Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması, 

.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi, 

.Uygun öğretim öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi, 

.BEP ‘nın uygulanması ,izlenmesi,ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek ,zaman 

çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ ÖĞELERİ  

1)Öğrencinin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi, 

2)Eğitsel performans düzeyi ,bulunduğu gelişim evresi ve yaş gibi faktörleri dikkate alınarak 

belirlenen bir yılın sonunda gerçekleşecek uzun dönemli amaçlar.Uzun dönemli amaçlara 

ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar. 

3)öğrenciye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetler. 

4)Öğrenciye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman başlayacağını ,devam edeceği ve biteceği 

süreyi ,değerlendirme zamanlarını belirten  bir zaman çizelgesi. 
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5)Öğrenciye sunulacak olan hizmetlerden sorumlu olan kişiler, 

6)BEP’nın objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği.  

 

17.ünite -BEP-4.BÖLÜM 

PROGRAM ALANLARI: 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirmenin amacı, öğrencinin özründen kaynaklanan 

sorunları en aza indirgemek ve eğitsel performansını olumsuz etkileyen sorunları azaltmaktır.  

Bu amaca ulaşmak için; 

 İletişim ve sosyal beceriler, 

 Özbakım becerileri, 

 İşlevsel yaşam becerileri, 

 Motor beceriler, 

 Bilişsel beceriler olmak üzere farklı program alanlarına ilişkin becerilerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alması gerekmektedir. 

Amaçları Belirlemenin Nedenleri: 

Özel gereksinimi olan çocuklar için program geliştirme sürecinde uzun ve kısa dönemli 

amaçların belirlenmesinin nedenleri çeşitlilik göstermektedir. Bunlar, 

a) yasal düzenlemeler, 

b) Özel gereksinimli öğrencilerin öğretimi üzerinde odaklaşabilmek, 

c) performansındaki ilerlemeleri izlemek, 

d) İletişim için öğrenciden beklenilen davranışı açıklamak. 

 

Uzun Dönemli Amaçlar ve Yazımı 

 Uzun dönemli amaçlar ya da yıllık amaçlar, öğrenciden uzun bir zaman sonunda 

edinmesini istediğimiz davranışlardır. 

 Bu davranışlar öğrencinin bir dönemde, yıl sonunda yada ünite sonunda başarmasını 

beklediğimiz beceriler ve özelliklerdir. 

Uzun Dönemli Amaç Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler 

 Öğrencinin önceki başarısı 

 Öğrencinin var olan performans düzeyi 

 Öğrencinin tercihleri 

 Seçilen amaçların uygulanabilirliği 
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 Öğrencinin öncelikli gereksinimleri 

 Amaçların kazanımı için ayrılan zaman 

Uzun Dönemli Amaçların Yazılması 

1. Uzun dönemli amaçlar öğrencinin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalıdır.  

2. Uzun dönemli amaç alanı açıkça tanımlanmalı. 

3. Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir ve izlenebilir olmalı. 

4. Uzun dönemli amaçlar anlamlı olmalıdır. 

5. Uzun dönemli amaçlar kısa dönemli amaçları kapsamalıdır. 

Kısa Dönemli Amaçların Yazımı 

1. Kısa dönemli amaçların ifade edebilmesi için uzun dönemli amaçların ölçülebilir 

küçük adımlara bölünmesi gerekmektedir. 

2. Kısa dönemli amaçlar, beceri analizinde olduğu gibi uzun dönemli amaçları alt 

basamaklara ayırarak oluşturulabilir. 

3. Kısa dönemli amaçlar ölçülebilir olmalıdır. 

4. Öğretmen, anne baba ve öğrenci için anlamlı olmalı. En önemlisi kısa dönemli 

amaçlar sınıftaki öğretimin temelini oluşturmalı ve öğrencinin ilerlemesini ortaya 

koymalıdır. 

Kısa dönemli amaçları geliştirebilmek için basamaklar: 

1. Öğrenciyi belirlemek, 

2. Ölçülecek davranışı belirlemek, yazmak, 

3. Davranışın hangi koşullar altında gerçekleşeceğini açıklamak 

4. Davranışın öğrenildiğini karar verebilmek için ölçüt düzeyini belirlemek. 

 

5.videoDeğerlendirme 

Özel gereksinimli öğrencinin performans düzeyini belirlemek üzere yapılan ölçmeyi içerir. 

Değerlendirmenin yapılması için standart testler, ölçüt bağımlı testler, doğal gözlemler, anne 

baba, öğretmenle görüşme gibi teknikler izlenir. Bu tekniklere; önceki aşamada belirlenen 

gelişim alanları, çocuğun özrünün eğitsel performansa olası etkileri, yaşı, yaşadığı çevre, bu 

çevrede kullanılan dil gibi faktörler dikkate alınarak karar verilir. Gerekli ölçmeler 

yapıldıktan sonra elde edilen veriler yorumlanır. 

Yerleştirme 
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Bu evrede, değerlendirme evresinde ulaşılan sonuçlara bağlı olarak çocuğun yerleştirileceği 

eğitim ortamına, gereksinim duyulan destek hizmetlere ve bunların sürelerine, zamanına ve 

kim tarafından yürütüleceğine karar verilir 

BEP'in izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Bu evrede, öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan amaçlara ulaşılıp 

ulaşılmadığını ve alınan kararların doğru olup olmadığını belirlemek, gerekirse değişiklikler 

yapmak için program izlenir ve değerlendirilir. 

 

 

 

Performans Düzeyi Tanımı 

Bireyselleştirilmiş eğitim programında çocuğun, performans düzeyine ilişkin ifadelerin yer 

alması gerekmektedir. Öğrencinin performans düzeyi, ayıntılılan değerlendirme sonuçlarına 

dayal olarak hazırlanan ogrencininyapabildikler ve yapamadıklarını tanımlayan özet 

ifadelerdir 

Performans Düzeyi ifadelerinde Yer Alması Gereken Bilgiler 

Performans düzeyi yazılırken gerekli olan bilgileri seçmede, ne tür verilere ihtiyaç olduğu 

belirlenmelidir. Performans düzeyinde yer alması gereken bilgiler üç ana başlık altında 

toplanmaktadır: 

Bunlar, 

 Belirli bir alandaki öğrenci  performansını akran grubuna göre karşılaştıran bilgiler  

 Öğrencinin program alanlarına göre yapabildikleri ve yapamadıklarını belirten 

bilgiler; 

 Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeleri yer 

almalıdır. 

6.video;Performans Düzeyinde Yer Alan Bilgilerin Elde Edilmesi: 

Öğrencinin performans düzeyinde yer alan bilgiler; 

 Aile görüşmelerinde, 

 Ölçüt bağımlı değerlendirme sonuçlarından, 

 Doktor raporlarından, 

 Sınıf gözlemlerinden, 
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 Öğretmen raporlarından, 

 Standart test sonuçlarından elde edilir. 

Performans Düzeyini Yazarken Kullanılacak Bileşenler: 

Öğrencinin performans düzeyini yazarken; 

1. Öğrencinin yetersizliğinin, öğrencinin genel eğitim programına katılımının nasıl 

etkilendiğine ilişkin bilgi, 

2. Öğrencinin sahip olduğu özür nedeniyle gerçekleştiremediği beceri alanlarına ilişkin 

bilgiler. 

3. Öğretim amaçlarını belirlemek için mantıksal ipuçları yer almalıdır. 

 

 

 

 

Performans Düzeyi İfadesi Yazılırken İzlenecek Kurallar 

1.Performans düzeyi ifadeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programının diğer öğeleriyle 

doğrudan ilişkili ve ilgili olmalıdır. 

2. Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarına ilişkin 

ifadeler yer almalıdır. 

3.Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin özrünün, öğrencinin eğitsel performansına olan 

etkisinin tanımı yer almalıdır. 

4.Performans düzeyi ifadeleri, öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. 

5.Performans düzeyi ifadeleri, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. 

Öncelikli Becerilerin Seçimi: 

Öğrencinin performans düzeyini belirlemek için gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirme 

sonucunda, öğretmen bir öğretim yılında öğretilmesi gereken pek çok beceri ve kavram 

olduğunu fark edebilir. Ancak, bu becerilerin öğretimi için bir öğretim yılı olduğu 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla, her yıl öğrencinin performans düzeyi tekrar gözden geçirilerek, 

yeni amaçlar belirlenmelidir. 
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Öğretim İçin Öncelikli Becerileri Belirlerken Neler Yapılmalı? 

1.Öğrenci için işlevsel olan ve daha sık kullanılan beceriler, daha az işlevsel olan ve daha az 

kullanılacak olan becerilere göre tercih edilmelidir. 

2.Pek çok ortamda gerçekleştirilebilecek beceriler sadece bir ortamda gerçekleştirilecek 

becerilere tercih edilmelidir. 

3. Öğrencinin diğer bireyleri gözleyerek öğrenebileceği beceriler öncelikli olarak seçilmelidir.  

4. Öğrencinin kendine güvenini arttırmasını sağlayacak beceriler öncelikli olarak seçilmelidir.  

5. Bir becerinin gerçekleşmesi için önkoşul olan beceriler, önkoşul olmayan becerilere göre 

öncelikli olarak tercih edilmelidirler. 

 

 

 

 

 

 

 

18. ÜNİTE Kapsayıcı eğitim  

1. Video :ÖZEL EĞİTİM VE TARİHÇE 

1700-1800 

 İlk sağırlar okulu 1755 yılında fransa da açılmıştır. 

 1870 yılında parıste körler okulu açılmıştır. 

 Bunu almanya Avusturya rusya izlemiştir. 

 1830larda drsamuelhove bu akımı amerikayagötürmüştür.Boston ve newyork gibi 

yerlerde açılmıştır. 

1800-1900 

 Bizde grati efendi 1889 da İstanbulda sultan Ahmet te ticaret mektebinın bir kanadını 

da sağırlara  ve körlere açmıştır. Bu bireyler istihtam edilmiştir. 

1900-1930 
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 İLO (uluslararası çalışma örgütü):1919 yılında kurulan ve milletler cemiyetine bağlı 

olarak kurulan bir ajansın devamı  niteliğindedir. 

 1923 Yılında yayınlanan Cenevre bildirisi adı altında türkiyrcumhuriyrti adı altında 

mustafa kemal tarafından onaylanan bildiri cumhuriyet döneminde özel eğitim adına 

yapılan bir ilerleme olarak kaydedilir. 

 1920 de izmirde gönüllü bir kuruluş sağır dilsiz ve körler okulu olarak faaliyet 

göstermiştir. 

 1920 ve 1930 lu yıllarda çıkarılan yasalar genel anlamda özel eğitim yasası olmamıştır 

ancak kısmen de olsa özel eğitimle ilgili maddeler vardır. 

 1926 yılında 743 sayılı Türk medeni kanunu kabul edilmiştir.bu kanunun  264. Mddesi 

gereğince ana ve babaların çocuk yetiştirme ve çocuğun sakat yada zihinsel engelli  

olma durumuna göre yetiştirilmese sorumluluğu varrdır. 

 Madde 14: Üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması gerekir. Görme engelli bireyin 

imzası olmadan kabul edilemez. 

1930-1950 

 Birleşmiş milletlerin temel amacı insan ve hak özgürlüğünü korumak  isanların lehine 

korur . 

 UNESCO 4 KASIM 1946 İnsana saygı eğitim hakkı,her türlü ayrımcılığı ortadan 

kaldırma çalışan kurum. 

 Unısef (birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu) kuruldu . 

 Who (dünya sağlık örgütü) 22 temmuz 1946 yılında kurulmuştur. 

 1948 yılında  insan hakları evrensel bildirgesi yayınlanmıştır. 

 1949 yılında Korunmaya muhtaç çocuklarile yatılı özel eğitim kurumları için yasal 

koşullar içinde açılıyor. 

 1950 lı yılların engellilerin toplumsal örgütlenmesi açısından önemli bir gelişme olan 

dr.Mitatenç öncülüğünde bir grup gönüllüler trafından 6 nokta körler derneği eğitime 

ve kalkınma derneğinin kurulması olmuştur. 

 Yine 1950 li yıllard özel eğitimin temel sağlık konusu ve sorumlu olmadığı anlaşılmış 

ve izmirde ki ssyb ye bağlı olan sağır dilsiz ve körler okulu ankaraya nakledilip meb e 

bağlanmıştır. 

 Dernek 1960 devriminden sonra hazırlanan anayasa engelliler ile ilgili hükümleri 

koydurmayı  başarmış ayrıca bir atölye kurdurarak ilk kez korunmalı iş yeri olmuştur. 

 1956 yılında çıkarılan 6660 sayılı güzel sanatlarda fevkalade istidat gösteren çocuklrın 

devlet tarafından yetiştirilmesi hakkında kanun ile güzel sanatlarda yetenekli 

çocukların devlet tarafından yetiştirilmeleri ve gerekli önlemlerin alınması hükme 

bağlanmıştır. 

 Korunmaya muhtaç çocuklar için 15.5.1957 tarihinde 6972 sayılı çıkarılan yasa ile 

güvence altına alınmıştır.  
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 1961 Yasasında ;engellilerin üretken haline getirilmesi ve özel  maddeler açıkça yer 

alırken ,ilköğretim yasasına  özel eğitimle ilgili hükümler konulmuştur ve ilk defa özel 

eğitim yönetmeliği çıkarılmıştır. 

1950-1970 

 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu , 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. kanunun 

6. Maddesi  özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak sınıflardan bahseder. 

 Madde 12: mecburi ilköğretim çağında bulundukları halde ,zihnen ,bedenen,  ruhen ve 

sosyal yönden özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır. 

 Madde 14: bu madde ilk okul bünyesinde özel eğitim sınıflarının bulunmasından ve 

okullarda da rehberlik uzmanlarının ,özel eğitim ile gezici öğretmenler ve  usta 

öğreticilerin bulunması gerektiğinden bahseder. 

 Avrupa toplumsal antlaşması, 18 kasım 1961 tarihinde imzalanmış ancak 26  şubat 

1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 Ülkemiz bu antlaşmayı imzalamış onaylamamıştır. 

 1965 yılında ankara üniversitesi bünyesinde özel eğitim bçölümü kurularak alanın 

gereksinimi olan eğitim başlamıştır. 

 1960 yılında kabul edilen gelir vergisi kanununca sakatlara verilen tazminat ve 

yardımlardan gelir vergisi alınmadığını anlatmaktadır. 

 1971 yılındA yapılan değişiklik ile 1475 sayılı iş yasasında engellilere %2 kontenjan 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

1970-1980 

 1976 yılında işsiz engellileri ve 65 yaş üzerini belli bir gelire kavuşturan 2022 sayılı 

yasa çıkarılmıştır. 
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1980 -1990 

 1982 yılında türkiye yürürlükteki anayasayı kabul etmiştir.TC anayasasının temel 

haklar ve ödevler başlıklı kısmında yer alan hükümlerde insan hakları ve temel 

özgürlüklerini ana ilke edinen ve türkiyeninde imzalamış olduğu ve ulusal  

hukukumuza dahil sayıları uluslar arası antlaşma ve sözleşmeler ve özellikle 4 kasım 

1950 yılında imzalanan insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin 

Avrupa sözleşmesi göz önünde bulundurulmuştur. 

 Bakanlık özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliğiolan görevlere hazırlayıcı  

özel meslek kursları düzenler. 

 İl özel idaresi kanunu çıkarılmıştır. ilköğretimin sağlanması için genel ve gerektiğinde 

gezici ilköğretim okulları ve buna yönelik genel istihtamın oluşturulması ilişkin olarak 

özel olarak bünyesine alınmıştır. 

 30.05.1997 tarihinde 573 sayılı özel eğitimle ilgili kanun hükmünde kararname kabul 

edilmiştir. 

 1997yılında 573sayılı kanun hükmünde kararname kabul edilmesiyle 1983 tarihinde 

2916 sayılı özel eğitim muhtaç çocuklar kanunu kabul edilmiştir. 

 18 mart 1998 tarih ve 23290 sayılı resmi gazetede yayımlanarak –özürlülere verilecek 

sağlık kuruu raporu hakkında yönetmelik – yürürlüğe girmiştir. 

TÜRKİYEDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ 

 Türkiye de de özel eğitim ilk olarak 1889 yılında İstanbul ticaret mektebi bünyesinde 

işitme ve görme engelliler için açılan okulla başlamış, bu okul 30 yıl eğitim vermiştir. 

 1921 de özel İzmir sağırlar okulu açılmıştır ve 1950 yılına kadar hizmet vermiştir. 

 1953 -1954 yıllarında mitatenç hocamız tarafından sahada 3 yıl çalışan öğretmenler 

alınıp eğitiliyor ve bunlara akademisyen yetiştirmek için eğitim veriliyor. 

 1955 ten 1979 yılına kadar özel eğitim okul ve sınıflarında bir kısmı 2-3 haftalık 

hizmet içi seminere katılmıştır. 

 1983 yılına özel eğitim yetiştirme amacıyla önemli adımlar atılmıştır. anadolu 

üniversitesi özel eğitim öğretmenliği bölümünü açmıştır. bu program ilk mezunlarını 

1986-1987 yılında vermiştir. program 1990-1991 yılında özel eğitim bölümü olarak 

genişletilmiştir. Daha sonra gazi üniversitesinde 34 yıl aradan sonra özel eğitim 

öğretmenliği açılmıştır. 

 Daha sonra abant izzet baysal üniversitesi, ankara üniversitesi karadeniz teknik 

üniversitesi, konya Selçuk üniversitesi,19 mayıs üniversitesi , Marmara ve sakarya 

takip etmiştir. 
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2.VİDEO;ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREY, 

Ülkemizde "özel eğitime gereksinimi olan çocuk" terimi yaygın kullanılmaktadır. 573 sayılı 

KHK'de ise "özel eğitim gerektiren birey" terimi kullanılmıştır. 

Bilişsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde yaşıtlarına göre farklı özellikler 

gösteren ve destek eğitime ihtiyacı olan bireylerdir. 

En az kısıtlayıcı eğitim ortamı, 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz 

bakım, iletişim de ki davranışları ile ilgili düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve 

becerileri kazandırmada eğitim hizmetlerinin verildiği mümkün olduğunca yetersizliği 

olmayan arkadaşlarıyla bir arada olmasını sağlayan ortama en az kısıtlayıcı eğitim ortamı 

diyebiliyoruz. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı tam zamanlı kaynaştırma olarak belirtilebilir. 

KAYNAŞTIRMA 

Özel gereksinimi olan çocukların özel eğitim desteğiyle araç gereç donanımıyla normal 

sınıflarda akran gruplarıyla kaynaştırma görmesidir. 

AMACI 

Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal ve kültürel 

bütünleşmesini sağlamak, özel eğitim gereksinimi olan her çocuğa ilgi ve yetenekleri azami 

derecede geliştirme fırsatını vermek ve bu çocukların kendi kendine yetme ve topluma yararlı 

bireyler olarak bağımsız beceriler kazandırmak erken teşhis ve tedavi ile mümkün olmaktadır.  

Bu yapılırken de hızlı bir sürecin takip edilmesi, çağdaş ve bilimsel temellere dayanarak çağın 

gerisinde olmayan düzenlemelerle onların bağımsız bir birey olarak yetiştirilmesi 

gerekmektedir. 

ÖZETLE 

Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, 

ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve 

hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

ÖNEMİ 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 

yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları, uygun yöntem ve tekniklerle bireysel 

yeterliliklerine dayalı gelişim özelliklerin uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. 
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Özel eğitimden yararlanmak isteyen bireylerim, yasalarla da desteklenerek önü açılmıştır. 

Çocukları topluma kazandırmak kendi kendine yaşamını sürdürebilecek kapasiteyi 

kazandırmak eğitimin amacıdır. 

 

ÖZEL EĞİTİMİN GÖREVLERİ 

2 temel görevi vardır; 1. Müdahale , 2. Öğretim 

MÜDEHALE UYGULAMALARI 

Özel eğitim her şeyden önce yetersizliği olan bireylere yapılan amaçlı bir müdahaledir. 

Başarılı bir müdahalenin, yetersizliği olan bireyin öğrenme ortamına, okul ve topluma etkin 

katılımına ket vuran tüm engelleri ortadan kaldırması, o engellerden bireyi koruması ya da o 

engellerin üstesinden gelmesini sağlaması gerekir. Müdahalenin 3 temel uygulama biçimi 

bulunmaktadır;  

-Önleyici Uygulama : Önemsiz problemlerin potansiyel oluşturmasını ve yetersizliğe 

dönüşmesine müdahale etmek olarak tanımlanır. Eğer müdahale çok erken yaşlarda, hatta bazı 

durumlarda doğum öncesinden başladığında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.  

-İyileştirici Uygulama: Öğretim yoluyla yetersizliğin etkilerinin üstesinden gelmek olarak 

tanımlanır.MEB’e bağlı kurumlarda bu uygulamalar yapılıyor. Rehabilitasyon olarak 2 boyutu 

bulunmaktadır.Amaç, yetersiz olan bireyin yaşamını nitelikli ve bağımsız hale getirmektir.  

-Ödünleyici Uygulama: Bireyin yetersizliğine rağmen başarılı olabilmesini sağlayacak 

becerilerin ve araçların nasıl kullanılacağını öğretmektir. 

ÖZEL EĞİTİM – GENEL EĞİTİM İLİŞKİSİ 

-Özel eğitim ile genel eğitim birbirinden ayrılmaz ve birbirlerini tamamlayan çalışma 

bütünüdür. 

1.Yöntem etkileşimi: Özel eğitimde kullanlanılan yöntemler genel eğitimde kullanılmaktadır. 

Örner: Programlı öğretim, bireysellik, ünite çalışmaları vb. 

2.Araç-Gereç: Genel eğitimde kullanılan araç-gereçler öncelikli olarak özel eğitimde 

kullanılmıştır. Örnek:Yeşil tahtanın kullanımı önce sağırlar okulunda kullanılmıştır. 

-3.Araştırmalar: Özel Eğitim sağlık, önleme, bireysel ayrılıklar konusunda bilgi kaynağı 

olmaktadır.  
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Temel ilkeler  

-Milli Eğitim Bakanlığı Türk Milli Eğitim'in düzenleyen girelim amaçlar doğrultusunda özel 

eğitimle ilgili temel ilkeler belirlemiştir. 

- Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinin 5. maddesinde özel eğitim ilkeleri açıkça 

belirlenmiştir. 

- Özel Eğitim Hizmetleri bu ilkeler çerçevesinde planlanmakta ve uygulanmaktadır. 

 

1- Özel eğitim gerektiren tüm bireyler İlgi istek yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda 

ve ölçüsünde Bu hizmetlerden yararlandırılır. 

* Özel Eğitim Kurumları* 

Madde 37-  özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için onların 

gelişim ve Disiplin alanlarındaki performans düzeylerine uygun her tür ve kademede örgün ve 

yaygın yatılı ve Gündüzlü Eğitim Kurumları bakanlıkça açılır. 

 Bu kurumların özel olarak yetiştirilmiş personel ile geliştirilmiş eğitim programları ve 

yöntemleri uygulanabilir. 

 Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 5580 sayılı 

Özel Eğitim Kurumları kanundaki esaslar bir göre uygun olarak özel okul ve kurum 

açabilirler. 

 

2-Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. 

* Tanılama ilkeleri* 

 Erkenlik ilkesi: Sanal Ama mümkün olduğunca erken yaşta yapılır. 

* Okul öncesi eğitimi* 

Madde 29 özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş 37 72 ay arasındaki çocuklar için okul 

öncesi eğitimi zorunludur ve eğitim kaynaştırma uygulamaları temeline dayalı olarak destek 

eğitim planları çerçevesinde sürdürülür. 

 Özel eğitim gerektiren çocukların bireysel yeterliliklerine  dayalı  gelişim özellikleri dikkate 

alınarak okul öncesi özel eğitim sınıfları ve okulları da açılabilir. 
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 Oluşturulacak özel eğitim sınıflarında ve okul öncesi özel eğitim okullarında sınıfların 

mevcudu bir öğretmen için 6, iki öğretmen için 10 çocuktan fazla olamaz. 

 Bu çocuklarda tuvalet eğitimi koşulu aranmaz. 

 

3-Özel Eğitim Hizmetleri özel eğitim gerektiren bireylerin sosyal ve fiziksel 

çevrelerinden mümkün olduğunca ayırmadan planlanır ve yürütülür.  

* Kaynaştırma* 

Madde 23 kaynaştırma:  özel eğitim gerektiren bireylerin yetersizliği olmayan akranları ile 

birlikte eğitim ve öğretimlerine resmi ve özel okul öncesi ilköğretim ortaöğretim ve yaygın 

eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel 

eğitim uygulamalarıdır.  

 

4-Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak  amaç,  

içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile 

birlikte eğitimlerine öncelik verilir. 

*Eğitim öğretim programları* 

Özel eğitim okul ve sınıflarında genel/ mesleki öğretim programları uygulanır. öğrencilerin 

özellikleri, öğrenme yeterlilikleri ve öğrenme hızları dikkate alınarak, söz konusu 

programlarda denkliği bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılır. bu programlarla birlikte 

destek eğitim programları uygulaması esastır. 

 uyarlanmış genel/mesleki  öğretim programları, öğrencilerin eğitimlerini diğer okullarda 

akranları ile birlikte sürdürülecek yeterlikleri ulaşmayı veya yeteneklerini üst düzeyde 

geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla sadeleştirerek veya zenginleştirerek hazırlanır. 

 

5-Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki yetimlerine kesintisiz 

sürdürülebilmesi için her türlü istasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş 

birliği yapılır. 

* Özel Eğitim Hizmetleri kurulunun görevleri* 

Madde 16 Özel Eğitim Hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır: 



566 
 

 

   

- İldeki rehberlik ve araştırma merkezlerinin, özel eğitim kurumlarının, kaynak odalarının, 

özel eğitim hazırlık sınıflarının; yönetici, öğretmen, destek hizmet personeli usta öğretici, 

memur, yardımcı hizmetler sınıfı gibi her türlü personel gereksinimini okul ve kurum dışında 

görevlendirilecek personelini belirler. 

 

6-Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilir ve 

eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. 

*Eğitim öğretim programları* 

Madde 68 bireyselleştirilmiş eğitim programı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

* gelişim özellikleri 

* eğitim performansları 

* ihtiyaçları 

 doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek 

eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. 

**Eğitim planı** 

Madde 10: (1)  Özel eğitime ihtiyacı olan her birey için Ek-1/a’da  yer alan eğitim plan örneği 

hazırlanır eğitim planında bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı 

ile öncelikle eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçlar yer alır. 

(2)  Eğitsel değerlendirme ve tanılaması ilk kez yapılan her bireyin eğitim planı RAM’larda 

özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından hazırlanır. 

(3)  Eğitim planı yeniden hazırlanırken öğrencinin o yıla ait bireysel gelişim raporu ile bir 

önceki eğitim planı dikkate alınır. 

(4)  Resmi okul ve kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl bireyselleştirilmiş 

eğitim programı geliştirme birimi tarafından yenilenir. 

(5) Eğitim ve/ veya destek eğitim hizmeti verilen özel özel eğitim okul ve kurumlarında ki 

bireylerin eğitim planı her yıl özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.  

*Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi*  

Madde 72 : (1)  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve 

kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim programlarını 

hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. 
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7- Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutunda aktif olarak katılmaları ve eğitimleri 

sağlanır. 

* aile eğitimi hizmetleri* 

 madde 36: (1)  aile eğitimi tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine Katkı sağlamak 

amacıyla aileyi verilecek her türlü rehberlik ve Danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir. 

(2)  aile eğitimi hizmetleri yürütülürken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 

a)  aile eğitim programları:  aile isminde esas olacak genel ilke ve amaçlar doğrultusunda 

bireyin yetersizliği, gelişim özellikleri,  eğitim ihtiyaçları ve ailen ihtiyaçlarına uygun 

olarak hazırlanır ve yürütülür. 

b)   aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu Özel Eğitim Hizmetleri 

Kurulu tarafından yapılır. 

c)  aile eğitim programları, Rehberlik Araştırma merkezleri özel eğitim okul ve 

kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve 

yürütülür. 

d) aile eğitimi hizmetleri bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel grup ya da 

uzaktan eğitim şeklinde yürütülür. 

e)  aile eğitim programları ailenin katılımı ile 1 yıllığına planlanan ve aile  ile Bireyin 

eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır. 

f)  Aile eğitimi hizmetleri kurumlarda yürütülür ancak İhtiyaç halinde bu hizmet evde de 

yürütülebilir. 

 

8-Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitim gerektiren bireylerin yönelik 

etkinlik gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışılır. 

* Denetim* 

Madde 86: (7)  kurumdaki hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Özel Eğitim 

Hizmetleri Kurulu, aile, okul aile birliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve hastaneler 

arasında işbirliği sağlanması. 

 

9-Özel Eğitim Hizmetleri özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve 

karşılıklı uyum sağlama sürecinin kapsayacak şekilde planlanır. 
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* özel eğitimin amaçları* 

Madde 5: (1)  özel eğitim Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; 

a)  toplum içindeki rollerini gerçekleştiren başkaları ile ilgili şiirler Kur'an 

işbirliği içinde çalışabilen çevresine uyum sağlayabilen üretici ve mutlu bir 

vatandaş olarak yetişmelerini 

*erken tanı* 

 -Özel eğitimde bireye tanı koyma ve değerlendirme önemlidir 

- Bu süreç eğitimin başlama aşamasından itibaren özel eğitim devam ettiği sürece 

tekrarlanması gereken bir çalışma demektir. 

-  Tanı ( teşhis)  bireyin engelini at koyma derecesini mi bileğim bundan etkilenme durumunu 

belirlemek demektir.  Tanılama ise 573/ KHK’ daha belirlenen “ eğitsel amaçlı bireyin tüm 

gelişim alanlarındaki özelliklerin belirlenerek değerlendirme sürecini ifade etmektedir”  

şeklinde tanımlanmaktadır. 

-Özel gereksinimin türüne göre tanı ve değerlendirmede kullanılan yöntem ve araçlar farklılık 

göstermektedir. 

 -Bu nedenle her bölümde tanı ve değerlendirmeye yer verilmektedir. 

-Tanı ve değerlendirmenin yapıldığı yerler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik araştırma 

merkezlerinin koordinasyonunda ilgili uzmanların katılımı ile yürütülmektedir. 

- Tıbbi tanı hastanelerini ilgili servislerinde konulmakta eğitsel tanı ise tıbbi tanı sonuçlarını 

göz önünde bulundurarak Rehberlik Araştırma Merkezi’ndeki uzmanlarca yapılmaktadır. 

 

*Tanı ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken ilkeler* 

- Erkenlik ilkesi,  tanı ve değerlendirme mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. 

- Bütünlük ilkesi, değerlendirme yapılırken her bireyin engel durumu ve derecesinin 

belirlenmesi ne ek olarak bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve kişilik özellikleri ile 

gelişimi ayrı ayrı bütün unsurları kapsayacak şekilde genişliğine ve derinliğine incelenmelidir 

incelemede bütünlüğün bozulmamasına özel bir önem verilmelidir. 

-Derinlik ilkesi, Özel gereksinimi olan bireylerin yalnız incelendiği zamanki durumu değil O 

ana kadar olan girişimde incelenmelidir mümkünse doğum öncesinden başlanmalı doğumdan 

sonraki gelişimi geçmişi ve seyri detaylı bir şekilde incelenmelidir. 
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- Uzmanlık ilkesi,  kendi bilim dalında uzman olması inceleme yaptığı engel grubunda  yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olması önem taşımaktadır. 

- Çeşitlilik ilkesi,  özel gereksinimi olan bireylerin engel durumu, derecesi, yetenekleri, ilgileri 

ve diğer yönlerin incelenmesinde mümkün olduğu kadar aşağıdaki hususların çeşitlilik 

ilkesine titizlikle uyulmalıdır. 

+ incelemede uygulanan testlerde tekniklerde ve yöntemlerde çeşitlilik 

+ yönlerde ve alanlarda çeşitlilik 

+ Nesip cinlerde ve uzman kadrosunun ekip çalışmasında çeşitlilik 

- süreklilik ilkesi,  ilk değerlendirme yapıldıktan sonra bunun doğruluğu ve yanlışlığı sağlanan 

değişme ve gelişmeler devamlı olarak izlenmelidir. 

- Yeterlilik ilkesi, değerlendirmeler bireyin yalnız engel durumu, delices yetersiz olduğu 

yönleri değil aynı zamanda özellikle yeterli, üstün olduğu ve başarılı olabileceği alanları, 

yetenekleri ortaya çıkarmayı  amaçlamalıdır. 

- İşbirliği ilkesi,  değerlendirmede görev alanlar kendi aralarında ve çocuğun ailesi ile sıkı bir 

işbirliği içinde çalışmalıdır. 

 

Erken Eğitim ve Müdahale 

Son yıllarda özel eğitimin olabildiğince erken yaşlarda başlaması düşüncesi hızla önem 

kazanmaktadır. 

 Erken özel eğitim 0-6  yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da altında bulunan çocuklar ile 

ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir. 

 Erken özel eğitim hizmetleri uzmanın aileye evinde ziyaret etmesiyle tümüyle evde   ( eve 

dayalı);  zaman zaman uzmanın eve,  zaman zaman da ailenin kuruma gelmesiyle evde ve 

kurumda ( ev ve kuruma dayalı);  ailenin kuruma gitmesiyle         ( kuruma dayalı) olmak 

üzere üç şekilde sunulabilmektedir. 

 Bunlarla birlikte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır: 

-Eğitim ve öğretime erken başlamak çok önemlidir. 

- Öğretecek şeyin veya işin tamamı birden öğretilmeli parça parça tekrarlar ile öğretilmeye 

çalışılmalıdır Örneğin sabah temizliği için önce el yıkama sonra diş fırçalama sonra da saç 

tarama öğretilmelidir. 
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- Çocuğa öğretilenler sık sık tekrarlanmalıdır öğrenemediği takdirde ısrar edilmemelidir 

Bununla birlikte vazgeçilmelidir aradan zaman geçtikten sonra sabırla aynı işlemler 

yaptırılmaya çalışılmalıdır. 

- Yapılacak işlemler çocuğun bildiğinden yola çıkılarak basitten karmaşığa kolaydan zora 

doğru bir yol izlenerek öğretilmelidir. 

- Bir şey öğretilirken onu yapamadığında kesinlikle kızmamalı aksine destekleyip onu 

cesaretlendirmelidir bıktırıcı ve yorucu olmamalıdır. 

- Çocuğun yapabileceği kolaylıktaki ihtiyaçları onun yapabilmesi için fırsat tanımalı ve ortam 

hazırlamalıyız. 

EKİP ÇALIŞMASI 

-Engellilerin eğitimi özel eğitim okullarında ve devletin açmış olduğu engel türlerine göre 

farklı hizmetler veren özel eğitim okullarında ekip çalışması ile gerçekleştirilebilir ve istenilen 

amaca ulaşılabilir. 

- Bu okullar diğerlerinden farklı olarak Gelişmekte ve faaliyet göstermektedir bunun için 

mekanlar engel türlerine göre yapılandırmakta ve bu alanda eğitim görmüş meslek 

elemanlarınca yönetilmektedir. 

- Kurumlardaki bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu sosyal hizmet uzmanı psikolog psikolojik 

danışman fizyoterapist özel eğitim uzmanı çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Konuşma 

terapisti el sanatları ve uğraşı terapisti özel eğitim sınıf öğretmeni gibi meslek elemanlarından 

oluşan ekip çalışması ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. 

-  Ayrıca doktor hemşire gibi sağlık elemanları üniversitelerden akademisyenler ile çeşitli 

kurumlarda görev yapan meslek elemanlarının desteği görüşü ve gerektiğinde gönüllü olarak 

katkıları alınmaktadır yardımcı personel olarak çocuk eğitimcisi sekreter şoför teknik eleman 

ve hizmetli olmak üzere çeşitli personel çalışmaktadır Bu nedenle bu kurumlar önemli bir 

istihdam alanı oluşturmaktadır. 

- Bunların yanı sıra özel eğitim rehabilite hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ve 

öğretimleri sonucu kendini ve topluma faydalı kişiler olarak yetişebilmeleri ve istihdamları 

için uygun iş yerleri araştıran engelli istihdamına elverişli iş kolları ile ilgili olarak motive 

edici rehberlik ve koordinatörlük hizmetleri veren ve Onlara bu konuda gerekli rehberliği 

yapan Özel kurumlar Engelli bireylerin de çalışma yaşamına girmesinde pay sahibi 

olabilmektedir. 

 

 



571 
 

 

   

Aileye Öneriler: 

-Ilk iş kabul etmektir onu olduğu gibi kabul etmeniz yapacağınız çalışmalarda size en büyük 

yardımcıdır çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir çocuğunuzun eğitimine erken yaşta 

başlanmalıdır. 

- Çocuk sosyal ve fiziki ortamlarda kısıtlanmamalıdır. 

- Çocuktan beklentileri onun engel ve özelliklerine uygun olmalıdır. 

- Çocuğa aşırı koruyucu davranılmamalıdır ona fırsat verilmelidir. 

- Çocuğunuzun hastalıklardan korunması toplum tarafından benimsenmesi için özellikle 

el,saç, yüz ve giysi temizliğine dikkat edilmelidir. 

- Çocuğun her türlü gelişimi için gereken ilgi ve sevgi gösterilmelidir. 

- Öğretilmek istenen  herhangi bir  konuda model olunmalı. 

- Öğretilecek işin ya da konunun tamamı birden öğretilmemeli. 

- Parça parça tekrarlar ile öğretilmeli. 

- Çocuğun tek başına bir şeyler yapmasına izin verilmeli. 

- Çocuğa tutarlı davranılmalı. 

- Zamanla yapmaya başladı olumlu davranışları gözden kaçırılmamalı ödüllendirilmelidir. 

- Diğer engelli çocukların aileleri ile bir araya gelip duygu ve düşünceler paylaşılmalıdır.  

 

ÖZEL EĞİTİM MODÜLLERİNE GENEL BAKIŞ 

 

 

 

DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI (DEP) 

-Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı 

-Dil ve konuşma güçlüğü destek  eğitim programı 

- Görme engelli bireyler destek eğitim programı 
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- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı 

- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı 

- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı 

- Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı 

 

 1-Bedensel Engelli  bireyler destek eğitim programı 

   Bedensel engelli bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi 

yaşam kalitelerinin artırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğinden hareketle bedensel 

engelli bireyler destek eğitim programına duyulan ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır.  

   Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini arttırmak belirli bir 

düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde 

yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desenlenmesi gerekmektedir. 

    Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı Özel Eğitim Hizmetleri kapsamında 

destek eğitim kurumlarına devam eden bedensel ( spastik ve ortopedik)  yetersizliği olan 

bireylerin verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili bir biçimde ve en üst düzeyde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla ülkemizde bedensel yetersizliği olan bireylerin bedensel 

özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

* Sırtüstü modülü 

* Yüzüstü modülü, emekleme modülü 

* Destekli oturma modülü 

* Desteksiz oturma modülü 

* Merdiven inip çıkma modülü 

* İleri  fonksiyonel beceriler modülü 

* Çizim becerileri modülü 

* Tutma bırakma modülü 

* El becerileri ve el göz koordinasyonu  modülü 

* Proprioseptif  sistem ( vücut farkındalığı) modülü  
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* Görsel algılama modülü 

 

2-Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı 

   Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme iletişim kurma ve sosyal hayatı 

paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni 

anlamaya istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır. 

    Dil genellikle konuşma ile aynı kavram gibi algılanmakta birlikte konuşmayı yazmayı ve 

sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir kavramdır konuşma ise seslerin 

fiziksel olarak üretilmesi ve dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Özetle dil sözlü 

olan ve olmayan kültürel de bağlı çok geniş bir kapsama sahipken konuşma dilden keskin 

sınırlarla ayrılmayan dil ile bağlantılı bir parçayı oluşturmaktadır. 

     Dil ve konuşma gelişimi zihinsel fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir bu 

alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük dil ve konuşmayı olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 

     Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında zihinsel yetersizlik, işitme 

kaybı, girişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık 

damak/ dudak  gibi yapısal bozukluklar, Serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin 

yanlış kullanımI vb  pek çok neden sayılabilir.  dil ve konuşma güçlüklerinin 

sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

    Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programında bireylerin bu alanda yaşadıkları 

yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma yapılmıştır. 

    Dil konuşma güçlüğü destek eğitim programı 5 ayrı modülden oluşan bir sistem halinde 

düzenlenmiştir. 

* Ses bilgisi 

* Akıcı konuşma 

* Ses bozukluklarının sağaltımı  

*Gelişimsel dil 

* Edinilmiş dil bozukluklarının sağaltımı 
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3-Görme engelli bireyler destek eğitim programı 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 

yetiştirilmiş personel geliştirilmiş eğitim programı ve yöntemleri ile Görme engellilerin özel 

ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. 

    Her birey gibi görme engelli bireylerin de kendilerine özgü özellikleri ilgi yetenek ve 

öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. 

    görme engelli bireylerin çevrelerini algılamaları ve bilgi toplamaları sağlam kalan 

duyularına dayalı olmaktadır Bu nedenle de görme engelliler öğrenirken nesnelere dokunur 

nesnelerin çıkardıkları sesleri dinler koklar ve tatlarına bakarak nesnenin özellikler ini 

anlamaya çalışır duyu organlarından geniş ölçüde yararlanırlar. 

    Dokunma duyusunun görme engelli bireylere Uygun özel eğitim yöntemlerine göre 

kazandırılması gerekmektedir. 

    Görme engellilerin bireysel özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilişsel, sosyal, 

akademik, psikomotor, bağımsız hareket, günlük yaşam ve öz bakım ile ilgili temel 

becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet 

gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere görme engelliler 

destek eğitim programı hazırlanmıştır. 

 

4-Işitme engelli bireyler destek eğitim programı 

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları konuşmayı anlama 

anadilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır 

işitme engelli bireyler dili edinebilme sesli uyaranları normal ortamlarda anlayarak o 

uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç 

duymaktadır. 

    Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye Küçük yaşlarda Hatta doğumda 

kullanabilmekte işitme cihazları ile daha işçileri sağlanabilmektedir bireyin özel eğitim aile 

eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi bu yolla iletişim 

kurması işitme kaybının derecesinde ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin etkinliklerine 

bağlı olarak çeşitli düzeylerde olabilmektedir. 

   Eğitiminde kabul gören amaçlar bireyin işitme cihazını uyanık olduğu tüm saatlerde 

kullanmasını sağlayarak iş ne becerilerini geliştirmek sesleri yorumlamaya öğretmek ve bu 

sürece  ailenin katılımlı sağlamakla ilgili olmalıdır bireyin işitme kaybı hafif veya orta 

derecede dahi olsa eğer birey özel eğitim hizmetlerinden faydalanamıyor ise işitme 

yetersizliği nin yarattığı sonuçlar olumsuz yönde ilerleyecektir. 
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     Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde kullanılacak işitme engelliler destek eğitim programı bireyin hayat boyu 

kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim,  okuma, yaz ve matematik  becerilerine 

kazanmaları bu becerileri kullanarak sosyal hayata Etkin katılım sağlamaları amacıyla 

hazırlanmış bir programdır. 

 

5-Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı  

  Zihinsel yetersizliği olan bireylerin destek eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 

olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam 

eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst  

düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

  Program ülkemize zihinsel yetersizliği olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

* Öz bakım becerileri 

* Bilişsel becerilere hazırlık 

* Toplumsal yaşam becerileri 

* Günlük yaşam becerileri 

* Psikomotor beceriler 

* Dil konuşma ve iletişim becerileri 

* Sosyal hayat 

* Türkçe eğitimi 

* Matematik eğitimi 

 

 

6-Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı  

  Program zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma yazma veya 

matematik becerilerde  yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme 

güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla 

hazırlanmıştır. 
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 Program ile bireylerin: 

- Öğrenmeye hazırlık becerileri geliştirmeleri 

- Okuma yazmaya hazırlık ve okuma yazma temel becerilerini geliştirmeleri 

- Matematik ile ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları 

- Sorun çözme akıl yürütme kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri 

beklenmektedir. 

 

7-Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı 

 Programın düzeyi 

Program yaygın gelişimsel bozukluklar tanı grubu içerisinde yer alan her yer çekirdeğin 

gelişimsel özellikleri eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

Yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programı  genel amaçları:  

* Bu program ile bireylerin işlevsel becerilerinin kazandırılmasında ön koşul oluşturan temel 

eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini 

geliştirmeleri iletişim becerilerini geliştirmeleri bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile 

organize olma becerileri kazanmaları öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri 

akademik becerilerini geliştirmeleri toplumsal yaşama katılım ve sosyal ürün becerilerini 

geliştirmeleri beklenmektedir. 

1-Eşleme becerileri 250 ders saati 

2- Taklit becerileri 500 ders saati 

3- Yönerge takip becerileri 750 ders saati 

4- Görsel destek kullanımı 250 ders saati 

5- Alıcı dil becerileri 1000 ders saati 
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6- İfade edici dil becerileri 1000 ders saati 

7- Oyun ve müzik becerileri 500 ders saati 

8- Öz bakım becerileri 1000 ders saati 

9- Günlük yaşam becerileri 1000 ders saati 

10- Motor beceriler 250 ders saati 

11- Sosyal beceriler 1000 ders saati 

12- Okuma yazma 750 ders saati 

13- Matematik 500 ders saati  

 

 

 

 

 

 

19.üniteÖZEL GEREKSİNİME İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIN AİLE EĞİTİMİ 

ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE AİLENİN KATILIMININ ÖNEMİ 

 Anne-babalar çocukları hakkında her türlü bilgiyi sağlayan kişilerdir. 

 Onlardan alınan bilgiler sınıf içindeki çalışmalara yön verebilir. 

 Günlük programda yer alan etkinlikler için malzeme sağlayabilirler. 

 Öğretmenlerin en çok sorun yaşadığı sanatsal etkinliklere malzeme sağlamaları 

öğretmenin işini oldukça kolaylaştıracaktır. 

 Her anne-baba çocuğu için bir şeyler yapmak ister. 

 Özel gereksinimli çocuğun doğumuyla ailenin yaşam şekli değişmektedir. 

 Normal çocuk sahibi anne-babalara göre onların ek sorumlulukları doğmaktadır. 

 Bu yüzden ailenin duygusal durumu eğitimine katılımını etkilemektedir. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUN DOĞUMUYLA AİLE TEPKİLERİNİN EVRELERİ 

Yapılan araştırmalar özel gereksinimli çocuğun doğumuyla ailelerin 3 aşama geçirdiklerini 

göstermektedir.  
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1. ŞOK-İNKAR-ACI VE DEPRESYON: 

 Aile durumu ilk öğrendiğinde çaresizlik ve aşırı ağlama ile karşılar. 

 Gerçekten kaçarlar, mutsuzdurlar, inkar etmeye çalışırlar. Bu acı durum bazı ailelerde 

ömür boyu sürer.  

 Depresyon bu acı sürecin sonudur.  

 Uzman desteği gerekir. Bu sürede aileyi anlamak ve yardımcı olmak gerekir. 

 

2. ŞOK-İNKAR-ACI VE DEPRESYON: 

Kızgınlık 2 şekilde kendini gösterir: 

1. Niçin ben 

2. Sorun başka kaynağa ait tutulur. 

 Doktor suçlanır. Daha sonrasında kendini suçlama olabilir. 

 Geçmişteki bir hatadan kaynaklandığını düşünürler. 

 Bir süre sonra durumu kusur olarak algılayıp, topluma çıkmaktan utanma gibi 

3. KABUL VE UYUM: 

Son aşamada ise olumsuz duygular tamamen ortadan kalkmasa da durum kabullenir. Aile durumu 

kabul ettikten sonra, artık bu durum için neler yapabileceğini araştırır. Duruma uyum sağlamaya 

başlar. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN YAPMASI GEREKEN SORUMLULUKLAR 

 Çocuğun bakımını üstlenme 

 Maddi destek sağlama 

 Çocuğun davranış ve öğrenme sorunlarına karşı destek alma  

 Çocukları için psikolojik danışma desteği alma 

 Özel gereksinimi olmayan çocuklarıyla ilgilenme  

 Çocuğun eğitimiyle ilgili bilgi sahibi olma 

 Eşler arasında yaşanan sorunlar 

 Çevresindeki kişileri bilgilendirme 

 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK AİLE EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BECERİLERİ 

 Ailenin ifadelerini kabul etme 

 Dinleme becerilerine sahip olma 
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 Etkili sorular sorma 

 Aileyi cesaretlendirme 

1. Anne Babanın İfadelerini Kabul Etme 

 Öğretmenler ve uzmanlar anne ve babanın sözel ve sözle olmayan ifadelerine değer 

vermeli ve saygı duymalıdırlar. 

 Ailenin, düşüncelerini özgürce ifade etmesinin birinci koşulu, ailenin uzmana güven 

duymasıdır. 

 Öğretmenler/uzmanlar ailelerin iletişim kurma yollarına karşı önyargılı olmamalıdır.  

 Uzman eğitimini üstlendiği çocuklara ailelerin ruh halini dikkate almalı ve hoşgörülü 

olmalıdır. 

2. Dinleme Becerisine Sahip Olma 

 İyi dinleyici, dikkatini karşısındaki kişinin düşüncelerini ifade ediş şekline değil 

konuşulan konunun içeriğine yönelir. 

 Aileyle göz kontağı kurma, özelliklerine ilişkin not alma, beden diliyle aileyi sohbet 

esnasında onaylama dinlediğinizi gösteren davranışlardır. 

 Empatik dinleyici: içten ve ilgiyle dinler. Görüş ayrılığı yakalama çabası olmaz. 

Konuşma sırasında aileyi teşvik eder.  

3. Etkili Soru Sorma 

 Ailelerde görüşme sırasında açık ve kapalı uçlu sorular sorarak konuya ilişkin 

ebeveynlerin düşüncelerini öğrenmek gerekir.  Örneğin:  

Çocuğunuzun bu yıl okulda ne gibi deneyimler kazanmasını istiyorsunuz? 

Ali geçen hafta ev ödeviyle ilgili neler yaptı? 

Bu konuda evde neler yapıyorsunuz? 

4. Aileyi Cesaretlendirme 

 Anne babalar çocukları hakkında güzel şeyler duymak isterler.  

 Ancak özel gereksinimli çocuk sahibi aileler, çevrelerinden çocukları hakkında eleştiri 

alabilirler. 

 Bu nedenle bu ailelerin çocukları hakkında olumlu şeyler duymaya ihtiyaçları vardır.  

 Bu konuda öğretmenler/uzmanlar ailelere destek olabilirler. 

 Öğretmenler çocukların gelişimlerini kaydederek ilerlemeleri gösterip, onların da 

akranları gibi olabileceği konusunda aileleri cesaretlendirmesi gerekmektedir.  
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EV OKUL İLETİŞİMİNİN SAĞLANMASI 

Aile Görüşmeleri 

Aile Görüşme Öncesi Yapılması Gerekenler 

Öncelikle görüşmenin yapılacağı ortam hazırlanmalıdır. Sakin ve özel bir yer seçilmeli ve daha çok 

çocuğun sınıfında yapılmalıdır. Çocuğun ilerleme grafikleri aileye göstermek üzere hazırlanmalıdır. 

Yapılacak konuşmanın çerçevesi önceden planlanmalıdır.  

Aile Görüşme Sırasında Yapılması Gerekenler 

Görüşme esnasında ailenin rahat olması sağlanarak çocuktaki ilerlemeler aileye aktarılmalıdır. 

Konuşma dili ailenin seviyesine uygun olmalıdır. Ailenin fikirlerine saygı duyup, onları dinlemek 

gerekir. Çocuk için önemli ve öncelikli konular konuşulmalıdır. 

Aile Görüşme Sonrasında Yapılması Gerekenler 

Görüşmede alınan kararlar özetlenmelidir. Bunun için aileye yazılı bir doküman verilebilir. Katılım için 

aileye teşekkür edilmelidir. Anne ve babanın davranışlarını pekiştirmek de bu süreçte önemlidir. 

Yazılı Dokümanlar 

 Öğretmenler ailelere çocuklarıyla ilgili günlük ya da haftalık bilgiler vermek üzere 

yazılı notlar hazırlamalıdır. 

 Yazılı notlar aile ve uzman/öğretmen arasında iletişim sağlar.  

 Çocuğun o gün/hafta okulda neler yaptığı, nelere gereksinimi olduğu, evde ne 

yapmaları gerektiği aileye yazılı olarak bildirilirse, aile de evde yapacağı şeyler için 

yazılı notu rehber alacaktır.  

 Bu amaçla basit yazılı iletişim kartları hazırlamak iletişim için çok faydalı olacaktır. 

Telefon Görüşmeleri 

 Düzenli telefon görüşmeleri aile-okul iletişimini sürdürmek için etkili bir yoldur. 

 Telefon görüşmeleri, çalışmaları nedeniyle okulu sınırlı ziyaret edebilen aileler için 

uygun bir iletişim yoludur. 

 Bu görüşmeler için belirli bir zaman dilimi belirlenmelidir. 

 Yüz yüze görüşme için randevular telefon görüşmelerinde ayarlanabilir. 
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AİLENİN SINIFA KATILIMI 

1. Ailenin Sınıf Etkinliklerine Katılacağı Süreyi Belirleme 

Ailenin etkinliklere katılacağı süre başlangıçta kısa olmalıdır. 

Zamanla uygun olarak arttırılmalıdır. 

Bu süre aile ve öğretmenin ortak kararı ile belirlenebilir.  

2. Aileye Sınıf Hakkında Bilgi Verme 

Özellikle sınıfta yaşamla öğrenme ve davranış sorunları ve günlük program hakkında aile 

bilgilendirilmelidir. 

3. Aileye Sınıf İçerisinde Yardımcı Olacak Öneriler Sunma  

Çocuklarınızın yaptıkları davranışları izleyin. Gördüğünüz şeyleri sözel olarak ifade edin. Örneğin: 

“tüm mandalları sıraya koyduğunu görüyorum.” 

Çocuğun yaptığı etkinliğe katılın. “senin yaptığın gibi ben de kule yapmaya çalışacağım.” 

Çocuğun ne düşündüğünü anlamak için açık uçlu sorular sorun. “kaç bloğa ihtiyacın var, ne 

yapıyorsun” 

Çocukların başarılı davranışlarını pekiştirin. “harikasın, boyadığın resim panonun en güzel resmi 

olacak.” 

Çocukların olumsuz davranışlarını sözel olarak uyarmaktansa belli bir süre görmezden gelin. 

4. Aile ile Birlikte Etkinliği Belirleme 

Ailenin katılımının kolay olacağı etkinlikler seçilmelidir.  

Bu durum asla öğretmen olarak bir iş yükü hafifletme olarak görülmemelidir. 

Önemli olan anne babanın çocuklarıyla birlikte olmaları ve çalışma olanağı bulmalarıdır. 

5. Aileye Sınıfa Katılımını, Aile ile Birlikte Değerlendirme 

Öğretmenler, ailenin sınıfa katılımdan neler öğrendiklerini birlikte olmaktan keyif alıp almadıklarını 

anne babaya sormalıdırlar.  

Anne babalara ilerideki çalışmalara katılım için teşvik etmek gerekir. 

Ailenin bu konuda olumlu deneyimler yaşaması için fırsatlar yaratın. 
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AİLE EV ORTAMINDA ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİNE KATILIMI 

Anne Babalara Pratik Öneriler 

1. Ailenin günlük rutinleriyle ilişkili bir etkinlik çizelgesinin oluşturulması 

Anne ile baba çocuğun günlük yaşamda yapması gereken becerileri günlük ya da haftalık olarak bir 

çizelgeye dönüştürebilir. 

 Etkinlik Çizelgesi: Günlük Yaşam Becerileri, Alışveriş Becerileri, Öz Bakım Becerileri, ev içi 

beceriler, boş zaman etkinlikleri, ödev yapma 

2. Belirlenen etkinliklerin önem sırasına göre yazılması ve öncelikli bir becerinin belirlenmesi 

Çocuğunuzla en çok hangi beceriyi yaparken zorlanıyorsunuz? 

Günlük yaşamda en fazla hangi becerinin öğretiminde yardıma ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Belirlediğiniz beceri çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun mu? 

Ev ortamında öğretimi yapılacak beceri farklı ortamlarda da kullanılacak mı? Belirlediğiniz beceri 

çocuğunuzun bağımsız yaşamına katkı sağlayacak mı?  

Belirlediğiniz beceri çocuğunuzun kişilerarası iletişimini kolaylaştıracak mı? 

 

3. Etkinliğin günün ya da haftanın hangi saatinde olacağının belirlenmesi 

Etkinlik günlük rutin içerisinde yapılıyorsa bu zaman dilimi belirlenir. Örneğin: ayakkabı giyme 

becerisinin sabah okula giderken çalışılması 

Ancak sosyal bir beceri çalışılıyorsa (otobüse binme becerisi gibi) o zaman otobüsün kalabalık 

olmadığı bir saat seçilmelidir. 

4. Etkinliğe kimlerin katılacağının belirlenmesi 

Etkinliğe aile üyelerinden kimin katılacağı öğretmenle/uzmanla birlikte belirlenir. 

Bazen tüm aile, bazen sadece bir aile üyesi etkinliğe katılabilir. 

5. Çocukta var olan ya da becerinin öğretimi sırasında ortaya çıkabilecek sorun davranışlarının 

belirlenmesi 
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Öğretim sırasında sorun davranışla karşılaşıldığında davranış değiştirme programı uygulanmalıdır. 

Çocukta sorun davranış en aza indiğinde ya da ortadan kalktığında öğretime başlanmalıdır. 

6. Günlük yaşam içerisinde etkinliğin nasıl meydana geleceğinin belirlenmesi 

Etkinlikler anne ve babaya ev ortamında ek yük getirmeyecek şekilde planlanmalıdır. 

Öğretim olabildiğince doğal zamanlarında rutinlerin içine gömülmelidir. 

7. Beceri için gerekli araç gereçlerin belirlenmesi 

Öğretim için gerekli araç gereçler önceden belirlenmelidir. 

Bazı araçlar ev ortamından edinilirken bazıları piyasadan alınabilir ya da araçta uyarlama yapılabilir. 

Öğretimi kolaylaştırmak için çocuğun hoşuna giden araçlar seçilmelidir. 

8. Becerinin nasıl öğretileceğinin belirlenmesi 

Öğretilecek şey bir beceri ise öncelikle beceri analizi yapılır.  

Daha sonra hangi öğretim yöntemi kullanılacağına karar verilir. 

İpuçlarının nasıl kullanılacağına, hangi pekiştireç sisteminin kullanılacağına, nasıl kayıt tutulacağına 

ilişkin aileye model olunur.  

Aile ipuçlarını, pekiştireçleri nasıl kullanacağını öğrendikten sonra öğretime geçer. 

Öğrencinin performansı öğretim öncesi ve sonrasında kaydedilir.  

Kayıt formlarından aile çocuklarının ilerleme durumunu izleyebilir. 

Tüm bu adımları öğretmen/uzman, anne ve babaya tek tek uygulamalı olarak göstermelidir. 

9. Aileyle birlikte öğretim planlarının sonuçlarının değerlendirilmesi 

Ailenin gösterdiği başarılı yaklaşımlar fark edilmeli ve çocuğun eğitiminde bunun ne kadar önemli 

olduğu aileye ifade edilmelidir. 

Yapılan çalışmadan aileye yaşadığı güçlükler, edindiği olumlu deneyimler sorulur. 

Özel eğitimde aile anahtar role sahiptir. 
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20.ÜNİTE:KİŞİSEL GELİŞİM VE MESLEKİ ETİK 

ÖZEL EĞİTİMDE ETİK 

Özel Eğitimde Etik Kurallar 

Meslek dallarının, temel standartlarını belirleyip en üst seviyede uygulamak ve mesleğin kötü 

amaçlara hizmet etmesini önlemek amacıyla çeşitli etik ilkeleri ve kuralları ortaya 

konulmuştur. 

Mesleki etik ilkeleri, meslek mensuplarının ortak hareket etmelerine yardımcı olurken aynı 

zamanda bu ilkeleri yaşamlarının birer parçaları haline getirmelerini sağlar. 

Ayrıca mesleki değerlerini ortaya koyarak mesleki yönde gelişimlerinin önünü açar.  

 Birçok çelişkili durumda etik ilkeleri çıkış yolları sunar. 

 Etik ilke ve yasaları, meslek elemanlarını sınırlama, suçlama ve yargılama amacı 

taşımaz. (DİPNOT: Bu madde önemli çünkü etik ilkeler hem mesleği hem de mesleki 

elemanları koruma altına alır.) 

 Etik ilkelerinin en önemli işlevlerinden biri de, ilgili alanlardan hizmet alan bireyleri 

korumayı amaçlamasıdır; çünkü birçok insan mesleğinin verdiği gücü kullanarak 

insanların aleyhinde ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmektedir. 

 Aksine bu ilkler doğrultusunda hareket eden ve bu ilkeleri mesleki yaşam prensibi 

haline getiren kişileri, dışarıdan gelebilecek suçlamalara karşı koruyucu ve savunucu 

bir niteliğe sahiptir. 

 Etik ilkeler, mesleğin çalışma alanları ve koşulları ile dünyada genel kabul gören 

kurallar ve kültürel değerler dikkate alınarak belirlenir. 

 Özel eğitim özellikle ülkemizde yeni gelişen bir alan olduğu için etik kurallarına 

aykırı davranışların neler olabileceği konusunda çalışanların bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. 

 Eğitimci, özel eğitimin herhangi bir veya daha fazla alanında hizmet veren bireyi; 

Kurum, (özel/resmi) özel eğitim okul/kurumlarının yöneticilerini ifade eder. 

ÖZEL EĞİTİMCİLER İÇİN ETİK KURALLAR 

Genel İlkeler 

1. Özel eğitim, diğer birçok mesleğe göre daha çok çaba ve özveri gerektiren, sabır 

isteyen bir meslektir. Eğitimci kendini mecbur hissettiği için bu alanda çalışmaz. 

İsteyerek ve severek bu meslekte çalışır. Bu meslekte insanlara verdiği hizmetin daha 

doğrusu topluma yaptığı katkının bilincindedir. 

2. Eğitimci uzmanlık alanındaki bilgi ve tecrübelerini daima yenileme ve üst düzeyde 

tutmaya çalışır. Yeni gelişmeleri yakından takip eder ve bu yenilikleri deneyimleriyle 
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bütünleştirir. Özel eğitim ile ilgili güncel yayınları takip eder. Çalışma hayatı 

süresince bilimsel ve mesleki kaynaklardan yararlanarak alanında kendini yetiştirir.  

3. Diğer meslektaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içine girer. Tecrübelerini onlarla 

paylaşmaktan kaçınmaz. Her çocukla çalışamayacağını ve bazı çocuklara karşı 

yetersiz kalabileceğini kabul eder ve bu tür olgularla karşılaştığında diğer 

meslektaşlarından yardım almaktan kaçınmaz. Kendi uzmanlık alanıyla ilgili kendini 

yetersiz gördüğü durumlarda çaba gösterir ve gerekli eğitimi alır. 

4. Özel eğitimdeki çalışma alanını ve sınırlarını bilir. Yetkinlik ve yeterlilik düzeyini 

aşan hizmetlerden uzak durur. Örneğin; psikolojik desteğe gereksinimi olan bireye 

psikoterapi yapmaz. 

5. Özel gereksinimli bireyler, birden fazla engele veya birçok gelişimsel alanda 

yetersizlik yaşayabilir. Bu da birçok farklı uzmanlık alanında çalışanların koordineli 

çalışmasını gerektirir. Bu durumlarda eğitimci diğer uzmanlarla işbirliği içinde hareket 

etmelidir. 

6. Eğitimci hizmet sunduğu bireylere en üst düzeyde yarar sağlamaya çalışır. Görevini 

ihmal etmez ve sorumluluklarının bilincinde olur. Eğitime zamanında başlar ve 

zamanında bitirir. Eğitim sırasında çocuğu oyalayıcı ve yarar sağlamayan 

çalışmalardan uzak durur. Bireyin yaşamını olumsuz etkileyebilecek davranış ve 

tutumlardan kaçınır. 

7. Mesleki statünün verdiği gücü ve imtiyazları başkalarına zarar verecek biçimde 

kullanmaz. Haksız kazanç elde etmeye çalışmaz, özel gereksinimli bireyleri kazanç 

kaynağı olan birer meta olarak görmez. 

8. Her eğitimci, mesleğinden önce çocukluktan itibaren edindiği kişisel bir kimliğe 

sahiptir. Bu kimlik cinsel tercihler, dini duygular ve inançlar, ideolojik fikirler ve 

kültürel-etnik unsurlar oluşturur. Mesleki yaşamında kişisel kimliği ile eğitimci 

kimliği arasındaki ayrımın çok iyi farkında olur ve her iki kimliği birbirine 

karıştırmaz. 

9. Hizmet verdiği bireyin cinsel, dinsel, ideolojik tercihleri ile bağlı olduğu etnik kimlik, 

sosyoekonomik düzeyi, fiziksel yapısı vb. nitelikler, eğitimciyi asla bir ayrımcılığa 

götürmez.  Her zaman insancıl bir tutum içinde olur. Her bireye eşit şartlarda yaklaşır 

ve eğitimini sürdürür. Örneğin; Ekonomik veya sosyal statüsü yüksek olan ailelerden 

gelen bireylere ve ekonomik olanakları sınırlı olan ailelerden gelen bireylere karşı aynı 

duyarlılığı gösterir. 

10. Eğitimci, bireysel farkındalığını en üst düzeyde tutmaya çalışır. Güçlü ve zayıf 

yanlarını ve diğer kişisel özelliklerinin farkındadır. Mesleki çalışmalarını olumsuz 

etkileyen özelliklerini bilir ve bunların mesleğini olumsuz etkilememesi için gerekli 

çözüm yolları arar. 

11. Eğitimci dürüstlük ilkesini elden bırakmaz. Her zaman doğruları söylemeye çalışır ve 

doğru olandan yana olur. Çelişkili konuşma ve davranışlardan kaçınır. İlişkilerinde 

daima şeffaf olmaya özen gösterir. 
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12. Her bireyin mutlaka gelişmeye açık olan bir veya daha fazla alanları vardır. Eğitimci 

bireyin sahip olduğu becerileri maksimum düzeyde kullanmasını sağlar. 

13. Özel eğitimde çok sayıda program, yöntem ve teknik geliştirilmiş ve alt uzmanlık 

alanları bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bilimsel temellere dayanırken, bir kısmı da 

bilimsel geçerliliğe sahip değildir. Eğitimci uygulayacağı program, yöntem ve 

tekniklerin bilimsel bağlamda yararlılığını araştırır ve uygun olan yöntemi kullanır. 

14. Eğitim sürecinde, bireye karşı daime sevgi dolu olur ve şefkatle yaklaşır. Aşırı otoriter 

ve baskıcı bir tutum yerine, bireye değer veren ve kararlarını önemseyen demokratik 

bir tutuma sahiptir.  

PLANLAMA, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEDE ETİK 

1. Özel eğitimde standart öğretim planları bulunmaz. Her bireyin farklı bir gelişim 

düzeyi var ve her birinin algılama seviyesi, dikkat süresi, beceriyi kavrama yeterliliği, 

var olan becerileri ve bu becerileri kullanabilme düzeyi bir diğerinden ayrıdır. Bu 

nedenle bu bireylerin eğitimi için gerekli olan programların hazırlanabilmesi için geniş 

çaplı ve bir ekip çalışmasına dayanan değerlendirmeler yapılır. Bireylerin 

yapabildikleri ve yapamadıkları ortaya çıkarılır ve öncelikli gereksinimleri belirlenir. 

Bütün değerlendirme sonuçları bir araya getirilir ve bireyin eğitiminde üst düzeyde 

yarar elde etmesi için bireye özgü plan ve program hazırlanır. 

2. Eğitimci planları hazırlamadan önce kaba ve ayrıntılı değerlendirmeyi yapar, eğitsel, 

tıbbi ve psikolojik tanılama ve değerlendirme sonuçlarını dikkate alır. Asla başka 

bireyler için hazırlanmış standart programlar kullanmaz. 

3. Plan ve programların hazırlanması sırasında ailenin, bireyin istek ve görüşleri alır, 

önemsenir. 

4. Eğitimci, posta, telefon, internet gibi iletişim araçlarıyla problem davranışların 

çözümü için yöntem belirlemez; eğitsel tanılama yapmaz, test ve ölçme araçlarını 

uygulamaz. Söz konusu uygulamaları çocukla birebir çalışarak yapar. 

5. Eğitimci, hizmet verdiği birey ve bireyin ailesi ile ilgili bilgilerin korunmasına özen 

gösterir, ses ve görüntü kaydedilecekse bireyin ve ailenin iznini alır. Gerekli 

durumlarda ailenin onayını almadan, hiçbir bilgiyi başkasıyla paylaşamaz ve 

yayınlayamaz. 

ÖNEMLİ NOT: 

Etik kurallar belirlenirken şu ilkelere mutlaka dikkat edilmelidir. 

1. Doğruluk 

2. Yasallık 

3. Güvenirlilik 

4. Bağlılık 
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Bu maddelerin dışında ise bu 4 maddenin açılımına bağlı etik kurallar belirlenmeli.  

Arkadaşlar burayı slayttaki hoca anlatıyor sizde araştırın  

 

 

147. VİDEO  

AİLE EĞİTİMİNDE ve AİLE İLİŞKİLERİNDE ETİK 

1. Programın uygulanmasında ve eğitimin her aşamasında ortaya çıkan gelişmelerden 

aileye bilgi verir. 

2. Aileye karşı önyargılar geliştirmez, daima tarafsız davranış ve her konuda objektif 

olur. Anlayışını ve sabrını sonuna kadar muhafaza eder. Empati yeteneğini en üst 

düzeyde tutar. 

3. Eğitimci, eğitim sürecinde, gerek özel gereksinimli bireyin gerekse yakınlarının 

kendisine yakınlık duymasını sağlayacak kadar samimi ilişkilerden uzak durur ve 

böyle bir ilginin ortaya çıkmasını sağlayıcı koşulların oluşmasına imkan vermez. 

4. Eğitimci bireyin ailesine karşı dürüstlük ilkesinde uzlaşmış; aileyi yanıltacak 

bilgilerden kaçınır ve sonucu kesin olmayan konularda güvence vermez, aileyi boş 

yere umutlandırmaz. 

5. Birey ve ailenin sahip olduğu yasal ve sosyal hakların neler olduğunu araştırıp öğrenir 

ve bunları aileye aktarır. 

6. Aile eğitimine gereken özeni gösterir ve ailenin eğitimdeki önemini çok iyi bilir. Aile 

bilinçlendirme ve öğretim sürecine katıldıkça kendi işinin de çok kolaylaşacağını bilir. 

Bu nedenle belli aralıklarla aile eğitim toplantıları düzenler ve ailenin eğitim sürecinde 

aktif olmasını sağlar. 

7. Ailenin eğitimi aksatmayacak bir biçimde eğitim etkinliklerini izlemesine olanak tanır. 

Gerekirse, kurumdaki eğitim uygulamalarının video kaydı yapılıp aileye verilir, 

böylece aile neyi, nasıl öğreteceğini daha iyi anlar. 

8. Gerektiğinde ev ziyareti düzenler; ev ortamında uygulanabilecek yöntemler ve 

yapılabilecek eğitim hakkında aileye bilgi verir. Ayrıca fiziksel koşulları bireye uygun 

hale getirir. 

9. Bireye uygulayacağı yöntem ve tekniklerin süresi, bilimsel olup olmadığı, avantaj ve 

dezavantajları gibi konularda aileye bilgi verir. 

10. Aile içi ilişkilere karışmaz, aileye psikoterapi uygulamaz. Böyle bir gereksinim 

durumunda aileyi psikolog, psikoterapist veya psikiyatra yönlendirir. 

11. Eğitim için gerekli olan bilgiden fazlasını aileden öğrenmeye çalışmaz. Çok özel 

konularla ilgili sorular sormaz. 

12.  
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         ÖZEL EĞİTİM UZMAN ÖĞRETMENLİK KURSU ÇIKMIŞ SORULAR 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir bir davranıştır? 

a-Saldırgan olmak 

b-Aniden öfkelenmek 

c- Yaramazlık yapmak 
d-Parmak kaldırmadan konuşmak. 
 
SORU: Kullanımı en az 18 aylık olmayı gerektiren işitme cihazı hangisidir? 
a-Cep tipi işitme cihazı 
b-Biyonik kulak 
c- Kanal içi işitme cihazı 
d-Kulak arkası işitme cihazı 
 
SORU: Okuma eylemi hangi iki boyutta tanımlanır? 
a- Heceleme-Sesletim 
b- Ses çıkarma-Dinleme 

c- Dudak okuma- Artikülasyon 

d- Çözümleme- Anlama 
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi görme engelli bireyin, baston kullanma 
tekniğidir? 
a-Sarkaç 

b- Futsal 

c- Duvar Takibi 

d- Aşamalı 
 



589 
 

 

   

SORU: 3-13-8= İşlemi için hangisi ön koşul davranış değildir? 
a-Eksilen sayıyı gösterme 
b- Problem çözme 

c-Gösterilen sayıyı okuma 

d-Eksi (-) işaretini gösterme 
 
SORU: Fiziksel gelişimde önce hangi koşul gelişir? 
a-Sırt kasları 
b-Göz koordinasyonu 
c-Küçük kaslar 
d- Büyük kaslar 
 
SORU: Hangisi doğrudan öğretimin bir aşaması değildir? 

a-Bağımsız uygulama 

b-Model olma 

c-Uyaran verme  
d-Rehberli uygulama 
 
SORU: Hangisi günlük yaşam beceri öğretiminde kullanılmaz? 
a-Geri zincirleme yöntemi 
b-İleri zincirleme yöntemi 
c-Basamaklandırılmış öğretim yöntemi 
d-Tüm beceri yöntemi 
 
SORU: Erken çocukluk, hangi yaş aralığını kapsar? 
a-0-5 
b-0-2 
c- 0-4 
d-0-3 
 
SORU: Hangisi ikincil pekiştireç türü değildir? 
a-Sembol pekiştireçler 
b-Yiyecek pekiştireçler 
c-Nesnel pekiştireçler 
d-Etkinlik pekiştireçler 
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SORU: Hangisi Bireysel Eğitim Planında yer almaz? 
a-Uzun dönemli amaç 
b-Kısa dönemli amaç 
c-Performans düzeyi 
d-Karne notu 
        

ÖZEL EĞİTİM UZMAN ÖĞRETMENLİK KURSU ÇIKMIŞ SORULAR 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitimin temel yapıtaşı olan kanundur? 
           a-5580                      b-2916                      c-573                          d-1657      
  
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitimin ilkelerinden değildir?           a-
Kaynaştırma        b- BEP          c- Aile katılımı        d-Kurumsal yapı   
 
SORU: Aşağıdakilerden  hangisi zihinsel engelli bireyin gelişim alanı değildir? 
a-Zeka düzeyi     b-Akademik beceri     c- Sosyal beceri      d-Özbakım becerileri 
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelli bireylerle öncelikle yapılması  
gerekenlerden biridir? 
a-Aile eğitimi yapma 
b-Performans alma  
c-Beceri öğretimi yapma 
d-Sosyal ortamlara götürme 
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Otizmin genel özelliklerinden değildir? 
a-Sosyal ilişkide güçlük 
b-İletişimde zorluk 
c-Sınırlı ilgi alanları 
d-Hepsinde üstün zeka görülmesi 
 
SORU: Braille Alfabesi, hangi engelli türünde kullanılır? 
      a-İşitme       b-Zihinsel       c-Görme      d-Bedensel 
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SORU: Aşağıdakilerden hangisi İşitme Engelli çocukların özelliklerinden 
değildir? 
a-Çoğunlukla mutludurlar 
b-İletişimde sorun yaşayabilirler 
c-İçe kapanık ve güvensiz olabilirler 
d-Sosyal becerilerde sorun yaşayabilirler 
 
SORU: Basamaklandırılmış Öğretim kaç basamaktan oluşur? 
        a-14              b-15           c-16             d-17 
SORU: Hangisi Ses Yönteminde 1.grup seslerdendir? 
a-İ,N,O,R,M        b-Ö,B,Ü,Ş,Z,Ç       c-E,L,A,K,İ,N        d-G,C,P,H 
 
SORU: Hangisi Türkçe ders etkinliklerinden değildir? 
a-Etkinlik Çizelgesi 
b-Takvim Çalışması 
c-Bilmeceler 
d-Sıralı Olayların Anlatımı 
 
SORU: BOS’un kafatasından atılmaması ile görülen zihinsel engel hangisidir? 
a-Rett Sendromu 
b-Down Sendromu 
c-Mikrosefali 
d-Hidrosefali 
 
SORU: Ailelerin yetersizliğe uyum sürecinin son aşaması hangisidir? 
a-Kızgınlık       b-Depresyy       c-Kabul ve uyum       d-Suçluluk 
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Yazılı Anlatım Bozukluğudur? 
a-Disleksi       b-Discalculi        c-Disgrafi       d-Dezintegratif Bozukluk 
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Özel Öğrenme Güçlüğünde ‘Aritmetik’ 
bozukluktur? 
a-Disleksi         b-Dezintegratif Bozukluk     c-Discalculi       d-Disgrafi 
 
SORU: ‘Küçük Adımlar Programı’ hangi ülkeden çevrilmiştir? 
a-İngiltere        b-Fransa       c-ABD       d-Finlandiya 
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SORU: Hangisi ‘Davranış Değiştirme Program’ basamaklarından değildir? 
a-Sağaltımı planlama 
b-Amacı belirleme 
c-İlerlemeleri düzenleme 
d-Geri bildirim verme 
 
SORU: Hangisi problem davranış öncesi ve sonrası için kullanılan formdur? 
a-Kontrollü olay kaydı 
b-ABC kaydı 
c-Fotoğraf, video kaydı 
d-Kalıcı davranış ürün kaydı 
 
SORU: Otizmde ses tekrarına ne ad verilir? 
a-Mutizm      b-Bruksizm       c-Hiperleksi       d-Ekolali 
 
SORU: Hangisi öğrenilmiş pekiştireç türlerinden değildir? 
a-Sosyal      b-Sembol      c-Yiyecek      d-Etkinlik 
 
 
SORU: Hangisi etkinlik pekiştireçlerine örnektir? 
a-Öğrenci ile parka gitmek 
b-Öğrenciye çikolata vermek 
c-Öğrenciye yıldız vermek 
d-Öğrenciye aferin demek 
SORU: Çocukların ilk olarak edindikleri kaba motor becerisi hangisidir? 
a-Zıplama      b-Atlama      c-Duruş Kontrolü       d-Yakalama 
 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi ‘Sembolik İletişimin’ filizlendiği  evredir? 
a-Edimsöz Evresi     b-Edimbilgisi Evresi     c-Düzsöz Evresi     d-Etkisöz Evresi 
 
SORU: Tüm gelişim alanları ile işbirliği içinde olan gelişim alanı hangisidir? 
a-Bilişsel Gelişim 
b-Fiziksel Gelişim 
c-Psikolojik Gelişim 
d-Dil Gelişimi 
SORU: Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli amaçların ögelerinden değildir? 
a-Davranış      b-Koşul     c-Norm       d-Ölçüt 
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SORU: Head Start Projesinin birincil amacı nedir? 
a-Özel eğitime gereksinimi olan çocukları sosyalleştirmek 
b-Özel eğitimde yeni yasalar çıkarmak 
c-Düşük gelirli aileden gelen çocuklar için fırsat sağlamak 
d-Okulöncesi çocuklara eğitim vermek 
 
SORU: Alt ıslatma sorununun nedenlerinden hangisi farklıdır? 
a-Genetik sorunlar 
b-Tuvalet eğitimi sorunları 
c-Mesane ile ilgili sorunlar 
d-Uykuya bağlı sorunlar 
 
SORU: Hangi kişilik testi diğerlerinden farklıdır? 
a-Psikanalitik  Hikaye testi 
b-Tematik Algı testi 
c-Beier Cümle Tamamlama testi 
d-Edwars Kişisel Tercih Envanteri 
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