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• Özel Eğitimle İlgili Temel 
Kavramlar 

• Özel Eğitimin Amacı 
• Özel Eğitimin Önemi 
• Özel Eğitimin İlkeleri 
• Özel Eğitim Kurumları 
• Engele Neden Olan Faktörler 
• Engeli Önleme ve Erken Tanı 
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
• Özel eğitim ile ilgili temel 

kavramları açıklayabilecek, 
• Özel eğitimin genel amacını 

kavrayabilecek,  
• Özel eğitimin erken 

çocuklukta neden önemli 
olduğunu açıklayabilecek,  

• Özel eğitimin temel 
ilkelerinini açıklayabilecek, 

• Özel eğitim kurumları ve 
özelliklerini tanıyabilecek, 

• Engele neden olan faktörleri 
kavrayabilecek, 

• Engeli önleme ve erken tanı 
hakkında yapılabilecekleri 
kavrayabileceksiz.  
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Özel Eğitim Alan Bilgisi 
 

 
Özel eğitimde bireylerin 
durumlarının doğru bir 
şekilde anlaşılabilmesi 

için duruma uygun 
kavramların 

kullanılması gerekir.  

GİRİŞ 

Özel eğitim alanına yönelik yapılan çalışmalar hemen hemen bütün 
ülkelerde hızla artmaktadır. Dünyada meydana gelen bilim ve teknolojik 
alanlardaki olumlu değişikliklerin eğitim ortamlarına yansımasıyla, toplum 
içerisinde yer alan ve bazı yetersizlik durumlarından etkilenen kişilerin yaşamlarını 
sürdürmelerinin yanında toplumla uyumlu, sosyal rollerini yerine getirebilen 
bireyler olarak yetiştirebilmenin yolları ve seçenekleri de artmaktadır. 

Özel eğitim alanında yapılacak erken tanı ve müdahale çok önemlidir. 
Kurumsal eğitimin başladığı ilk basamak olan okul öncesi eğitim sürecinde 
yapılacak çalışmalar bu açıdan önemlidir. Bu kurumlarda görev yapacak başta 
eğitimciler olmak üzere diğer tüm ilgili personelin özel eğitime yönelik kavram, 
ilke, eğitim ortamları, engel nedenleri ve özel eğitime muhtaç çocuklara destek 
konusunda bilgi sahibi olması kaçınılmaz bir durum ve gerekliliktir. 

Özel eğitime ilişkin temel kavramların, özel eğitimin amaç, önem ve 
işlevlerinin ve özel eğitime neden olan faktörlerin ele alınarak açıklanması bu 
ünitenin temel amacını oluşturmaktadır. 

ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  

Özel eğitimin ve özel eğitime muhtaç olan çocukların daha iyi anlaşılıp, 
alınacak önlem, yapılacak müdahale, hazırlanacak ortam, sağlanacak destek ve 
eğitimlerin daha verimli bir şekilde sağlanabilmesi için bazı temel kavramların 
açıklanması gerekmektedir. Bu başlık altında zedelenme-sapma, yetersizlik, özür-
engel, özel eğitim, özel eğitime muhtaç çocuk ve kaynaştırma kavramları 
açıklanmıştır. 

Zedelenme-Sapma 

 Zedelenme; bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da 
kalıcı türden bir kayıp, bir yapı ya da işleyiş bozukluğu olması durumudur (Özsoy, 
2000).  

 
  
  Sapma, bireylerin özelliklerinde zedelenme durumu olmaksızın belirgin 
faklılıkların olmasıdır.  

Ö
rn

ek
 

 
•Kol, el, bacak ya da ayakların olmayışı, zekâ geriliği vb. 
durumlar birer zedelenmedir. 
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Özel Eğitim Alan Bilgisi 
 

 
Özür-engel, yetersizliğin 

bireysel problem 
olmaktan çıkıp 

toplumsal bir problem 
olmasıdır. 

 

Yetersizlik 

 Yetersizlik; zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu bir insan için normal 
kabul edilen bir etkinliğin ya da yapımın önlenmesi, sınırlanması durumudur. 
Yetersizliğin bireyler üzerindeki etkisi değişiklik gösterebilir. Yetersizliğin türü, 
derecesi, geçici ya da kalıcı oluşu gibi durumlarının bireyler üzerindeki etkisi 
değişiklik gösterir (Özsoy, 2000). 

 

Özür-Engel 

 Bireylerin yaşamları boyunca yerine getirmeleri gereken rolleri yetersizlik 
yüzünden gerektiği gibi yerine getirememesi durumuna özür-engel denir.  Özür-
engel sosyal çevrenin bireyden istekleri, beklentileri sonucu ortaya çıktığı için 
bireysel problem olmakla birlikte sosyal bir problem de olmaktadır. Özellikle 
bireylerin sosyal ve fiziksel çevrelerinde yer alan unsurlar yetersizliğin özür-engel 
olarak karşılarına çıkmasında ya da özür ve engelin bireyin yaşantısını 
etkilemesinde etkili olmaktadır. 

Özel Eğitim 

 Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi için özel olarak yetiştirilmiş 
personel, hazırlanmış eğitim programları ve özel eğitime muhtaç çocukların 
özelliklerine uygun eğitim ortamlarında yapılan eğitsel çalışmalara özel eğitim 
denmektedir.  

 Özsoy (2000) özel eğitimi; bireylerin akademik, iletişim, devim ve uyum 
alanlarında önemli eksiklik, kusur yaratan durumların önlenmesi, azaltılması ya da 
ortadan kaldırılmasıyla ilgili eğitsel değişkenlerin düzenlenmesi olarak 
tanımlamaktadır.  

Ö
rn

ek
 

•Cücelik gibi normal ölçülerin çok altında veya devlik gibi 
normal ölçülerin üzerinde olan durumlar sapma olarak 
nitelendirilmektedir. 

Ö
rn

ek
 •Bireyin bacaklarının olmayışı ve yürüme davranışını yerine 

getirememesi bir yetersizliktir. Aynı şekilde kulaklardaki 
çeşitli problemlerden dolayı işitememe, gözlerdeki 
problemlerden dolayı görememe, dille ilgili problemlerden 
dolayı konuşamama durumları birer yetersizliktir. 
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Özel Eğitim Alan Bilgisi 
 

 
Özel eğitim, özel eğitime 

muhtaç bireylerin 
mevcut potansiyellerini 
en iyi şekilde kullanarak 
topluma uyum sağlayıp 

kendi yaşamlarını 
bağımsız bir şekilde 
sürdürebilmelerine 

yardım etmeyi amaçlar.  

 Ataman (2005) ise özel eğitimi; çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli 
çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda 
kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi 
önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hâle getirerek topluma kaynaşmasını ve 
bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitim olarak 
tanımlamaktadır. 

Özel Eğitime Muhtaç Çocuk 

 Akranlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren çocuklar özel 
eğitime muhtaç çocuklar olarak adlandırılmaktadırlar. Bu çocuklar normal gelişim 
gösteren çocuklardan belirli özellikler açısından farklılıklar göstermekle birlikte özel 
eğitim hizmetlerine de ihtiyaç duymaktadırlar. 

Kaynaştırma  

 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de kaynaştırma; özel eğitim 
gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını 
sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş 
eğitim ortamları olarak tanımlanmıştır. Kaynaştırmada, özel gereksinimi olan 
çocukların özel eğitim desteğiyle araç-gereç donanımıyla normal sınıflarda akran 
gruplarıyla eğitim görmesi söz konusudur. 

ÖZEL EĞİTİMİN AMACI  

   Özel eğitime muhtaç olan bireylerin özellikleri bazı açılardan birbirlerine 
benzemekle birlikte genelde çok farklı, verilecek eğitimin türü, içeriği ve yöntemi 
açısından da değişikliği zorunlu kılacak niteliktedir. Normal bireylerde dahi bireysel 
farklılıklara dayalı olarak yapılması planlanan eğitim süreçleri, özel eğitim alanın da 
daha belirgin bir şekilde bireylerin özelliklerini dikkate almak zorundadır.  

 Özel eğitime muhtaç olan bireylerin mevcut potansiyellerini en üst 
seviyede kullanarak içinde bulundukları toplumla uyumlu ve bağımsız 
yaşayabilmelerine yönelik yapılabilecek yardımlar özel eğitimin genel olarak 
amaçladığı bir durumdur.  

 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü özel eğitimin amacını şu şekilde belirtmiştir: Özel eğitim; Türk Millî 
Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren 
bireylerin; toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, 
işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş 
olarak yetişmelerini,  kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel 
yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, 
personel ve araç-gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri 
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Özel Eğitim Alan Bilgisi 
 

 
Özel eğitim, bireysel 
farklılıklardan dolayı 

bireyler arasında oluşan 
fırsat ve imkân 

eşitsizliklerini belli 
ölçüde ortadan 
kaldırmaktadır.  

doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını 
amaçlar. 

 Özel eğitim; özel eğitime gereksinimi olan çocukların, eğitim sistemi 
içerisinde belirlenen genel esaslar doğrultusunda eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 
ve bu eğitimler sonucunda özel eğitime muhtaç olan bireylerin  bir iş ve meslek 
sahibi olarak toplumla bütünleşmeleri toplumsal olarak kalkınmanın bir parçası 
olarak bireyi topluma katmalıdır. 

 Özel eğitime muhtaç olan bireylerin günlük yaşam becerilerini kazanmaları 
ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde özbakım açısından bağımsız 
olabilmeleri yine özel eğitim sürecinde amaçlanan bir durumdur. Özel eğitime 
muhtaç olan bireylerin sorunlu davranışlarına yönelik çağın ve bilimin getirdiği 
yenilik ve yaklaşımları kullanılarak yaklaşmak, sorunları mümkünse ortadan 
kaldırmak veya en aza indirmek özel eğitim sürecinde amaçlanmaktadır. 

 Her bireyin en temel haklarından olan eğitim hakkı özel eğitime muhtaç 
bireyler içinde en temel ve doğal bir haktır. Ancak bu hakkın elde edilmesiyle 
birlikte eğitim süreçlerinde oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak, önlem almak 
veya düzeltmek de özel eğitimin amaçlarındandır. 

ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Çağdaş toplumlarda tüm bireylerin eğitim hakkından, kişisel ve sosyal 
haklardan, iş ve çalışma hakkından yararlanması için gerekli sosyal ve hukuki 
zeminler hazırlanır. Özel eğitime muhtaç olan bireylerin de bu haklardan 
yararlanabilmesi için oluşturulan sosyal ve hukuki zemin ülkelerin gelişmişlik 
düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Özel eğitim, özel eğitime muhtaç bireylerin eğitim 
ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş 
eğitim programları, uygun yöntem ve tekniklerle bireysel yeterliliklerine dayalı 
gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen bir eğitimdir. Bu eğitimin 
eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlamada önemi büyüktür. 

Çocukları topluma kazandırmak ve kendi kendilerine yaşamını 
sürdürebilecek kapasiteyi kazandırmak eğitimin amacıdır. Özel eğitim bireyin 
gelişimi, var olan yetenek ve gizil güçlerin ortaya çıkması, yetersizlik durumlarında 
bireye ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yeterlilik kazandırılması, bireyin 
başkalarına bağımlı hayat sürdürmesini önlemek, bağımsız bir birey olarak 
yaşamını sürdürebilmesi için kişinin amacına ulaşıp mutlu olması, ailenin ve 
toplumun refahı açısından çok önemlidir. 

ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ 

Özel eğitimde, özel eğitim hizmetlerinin istenilen düzey ve nitelikte 
ilerleyerek belirlenen amaçlara ulaşabilmesine yol gösterici nitelik taşıyan bazı 
ilkeler vardır. Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel 
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Özel Eğitim Alan Bilgisi 
 

 
Özel eğitim 

uygulamalarında istenilen 
amaçlara ulaşabilmek için   

özel eğitim ilkelerinin 
rehber edinilmesi gerekir.  

eğitimle ilgili temel ilkeler 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK)’de şu şekilde yer almaktadır: 

• Özel eğitimi gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri 
doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. 

• Özel eğitime erken başlamak esastır. Bireyin özrünün erken farkına 
varılması, tanının erken konması ve eğitime erken başlanması, bireyin 
gelişimini olumlu yönde etkileyen önemli hususlardan biri olmaktadır. 

• Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel 
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 

• Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak 
amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer 
bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. 

• Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin 
kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayarak 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

• Özel eğitim gerektiren bireyler için bireysel eğitim planı geliştirilmesi ve 
eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. Bu ilke, özel 
eğitimin bireyin ihtiyaçlarından hareketle planlanarak yürütülmesini 
öngörmekte, bu amaçla her birey için ayrı ayrı bireyselleştirilmiş eğitim 
planı yapılmasını ve çerçeve programlarının uygulanmasını esas kabul 
etmektedir. 

• Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması 
esastır. Bu ilke, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerinde ailelerin 
rolünü vurgulamakta ve onların aktif katılımının sağlanmasını gerekli 
görmektedir. Bu çerçevede aileler tanılama dahil, eğitimin her aşamasına 
katılacak ve söz sahibi olacaktır. 

• Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitim gerektiren 
bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir. Çağdaş ülkelerde gönüllü 
kuruluşların eğitimdeki rollerinin giderek artma eğilimi göstermesinin bir 
yansıması olarak özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde ilgili gönüllü 
kuruluşların katılımı sağlanmaktadır. 

• Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri toplumla etkileşim 
ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır. Bu ilke, 
özel eğitim gerektiren bireylerin okul ve okul dışı eğitimlerinin bir 
bütünlük içerisinde planlanmasını öngörmekte, ayrıca söz konusu 
bireylerin topluma uyumları ile toplumun onlarla birlikte yaşama 
becerilerini geliştirme (karşılıklı uyum) yaklaşımı benimsemektedir. 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI  

Özel eğitim kurumları; yetersizlikten çeşitli düzeylerde etkilenmiş bireylerin 
toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği 
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Özel eğitim ortamları 

bireylerin özelliklerinin 
elverişliliğine uygun 

olarak en az kısıtlayıcı 
olacak şekilde 
planlanmalıdır.    

içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş 
olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel 
yaşam becerilerini geliştirmelerini ve 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 hazırlanmalarını 
amaçlayan ve bu yönde düzenlemeler yaparak çalışmalar sürdüren kurumlardır. 

Bu kurumlarda özel eğitime muhtaç olan çocukların en az kısıtlayıcı ortamda 
akranlarıyla beraber eğitim görmeleri temel esas olarak alınır. Ancak bu durum her 
zaman mümkün olamayabilir. En az kısıtlayıcı ortam, özel eğitime muhtaç olan 
çocuğun normal akranlarıyla birlikte, yaşadığı sosyal ve fiziki çevre ile ailesinden 
mümkün olduğunca az süre ve mesafede ayrı kaldığı ve çocuğun gelişimini 
desteklemeyi hedefleyen ortamlardır.  

Özel eğitime muhtaç olan çocukların eğitim ortamları yetersizlik tür ve 
derecesi de dikkate alınarak mümkün olan en az kısıtlayıcı eğitim ortamları 
olmalıdır. Özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim ortamları en az kısıtlayıcı 
ortamdan en fazla kısıtlayıcı ortama doğru aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır 
(Ataman, 2005). 

 
Tablo 1.1. Özel Gereksinimli Çocukların Eğitim Ortamları 

Normal Sınıf 

Çocuklar eğitimlerinin çoğunu normal sınıflarda alırlar. Ancak 
zamanlarının %21'inde destek eğitim hizmetleri verilir. Çocuğun 
sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerinin tümü özel eğitim kapsamı 
içerisinde ele alınır. 

Kaynak Oda 
Çocuklar okul zamanının en az %21'inde en çok %60'ında destek 
özel eğitim hizmetleri alır. Zamanının geriye kalan kısmında 
normal sınıfta öğrenim görebilir.  

Ayrı Sınıf  
(Özel Sınıf) 

Çocuklar okuldaki zamanın %60'ından fazlasını özel eğitim ve 
destek hizmetleri olarak kendileri için düzenlenmiş özel sınıflarda 
tam zamanlı olarak alırlar. Sadece boş zamanlarda normal 
sınıflardaki arkadaşları ile kaynaşırlar. 

Ayrı Okul 

Çocuklar okuldaki zamanın %60'ından fazlasında özel gereksinimli 
olan çocuklara yönelik ayrı gündüzlü okullarda özel eğitim ve 
destek hizmetleri alırlar. Akranlarıyla ancak okul dışı saatlerde 
birlikte olmaları söz konusudur. Görme Engelliler Okulu, İşitme 
Engelliler Okulu vb. okullar örnek olarak verilebilir. 

Yatılı Okul 

Çocuklar okullardaki zamanlarının %100'ünü özel gereksinimli 
çocuklar için açılmış olan yatılı kurumlarda, özel geliştirilmiş 
programlar, özel yetiştirilmiş personel ve özel donatılmış eğitim 
ortamlarında alırlar.  Görme Engelliler Okulu, İşitme Engelliler 
Okulu vb. okulların yatılı olarak hizmet verenleri bu türdendir. 

Ev/Hastane Çocukların hastanede ya da evde özel eğitim alması şeklinde 
yapılan eğitim uygulamaları bu grupta yer alır. 

ENGELE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 

 Özel eğitime muhtaç bireylerde meydana gelmiş engel durumlarının 
oluşumunun bir çok nedeni olabilmektedir. Bir engel durumu bir nedene bağlı 
olarak gelişebildiği gibi birçok nedenin de ortak bileşimi olabilmektedir. Engele 
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Doğum öncesi dönem 

yaşam dönemleri 
içerinde süre açısından 
kısa olmasına rağmen 

gelişim hızı açısından en 
hızlı ve olumsuz etkilere 

karşı en duyarlı 
dönemlerden biridir.    

neden olan faktörler bireylerin kendilerinden kaynaklanabildiği gibi, çevreden de 
kaynaklanabilir. Engel durumunun oluşumu çok çeşitli nedene bağlanmakla 
birlikte genelde gelişimsel olarak üç ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar: 

• Doğun öncesi nedenler 

• Doğum anı nedenler 

• Doğum sonrası nedenlerdir. 

Doğum Öncesi Nedenler 

Doğum öncesi dönem normal aralık olarak dokuz ay on gün gibi bir zamanı 
kapsamasına karşın gelişimin ve değişimin en hızlı olduğu yaşam dönemidir. Bu 
denli hızlı bir gelişim döneminde maruz kalınan olumsuz çevre (anne karnındaki 
çevre) koşulları ve oluşan genetik yapıdaki bir takım sorunlar bireylerin tüm 
yaşamlarını etkileyebilecek bir durum ortaya çıkarabilmektedir. Bireylerde engelin 
oluşmasına neden olan doğum öncesi faktörlerin bir kısmı anneye, bir kısmı 
babaya ve bir kısmı da fetüse ait olabilmektedir. Hamilelik sırasında annenin;  

• Doğum yaşının altında ya da üstünde olması,  

• Doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanması, 

• Sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, 

• Röntgen ışınlarına maruz kalması, 

• Yetersiz beslenmesi,  

• Ateşli, bulaşıcı hastalık geçirmesi,  

• Kaza, aşırı stres, zehirlenme ve travmaya maruz kalması,  

• Sağlık kontrollerini ve yapılması gereken tedavileri yaptırmaması,  

• Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde alması gereken 
vitamin ve mineralleri almaması, 

• Çok sayıda ve sık hamile kalması veya doğum yapması,  

• Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıklarının 
bulunması doğacak bebeğin yetersizlikten etkilenme riskini 
artırmaktadır. 

 Doğum öncesi dönemde fetüste: 

• Plasenta anomalilerinin olması (yerleşim bozuklukları, plasentanın 
normalden büyük veya küçük olması gibi), 

• Kordon anomalilerinin olması (kordonun kısa veya uzun olması veya 
plasentaya yanlış yapışması), 

• Genetik birtakım sorunların olması (mutasyona bağlı durumlar) 
doğacak bebeğin yetersizlikten etkilenme riskini artırmaktadır. 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  8 



Özel Eğitim Alan Bilgisi 
 

 
Tüm doğumlar sağlığa 
uygun ortamlarda ve 

ehliyetli kişiler 
tarafından 

gerçekleştirilmelidir.    

• Doğum öncesinde babanın: Genetik birtakım ve özellikleri bebeklerin 
yetersizlikten etkilenme riskini artırmaktadır. 

 Ayrıca hem anne hem de babanın ortak bazı özellikleri de çocukların 
yetersizlikten etkilenme riskini artırmaktadır. Özellikle kan uyuşmazlığı denen 
(Rh faktörü)  durum ve akraba evlilikleri sonucu oluşabilecek birtakım sorunlar 
örnek olarak verilebilir.  

Doğum Anı Nedenler 

 Doğum anı kısa bir süre olmasına karşın uygulanan veya maruz kalınan 
birtakım olumsuzluklar bebeklerin yetersizlikten etkilenmelerine neden 
olabilmektedir. Doğum anında gerçekleştirilen uygulamalar ve doğum ortamı 
son derece önemlidir. Yapılan uygulamaların ehliyetsiz ve tecrübesiz kişiler 
tarafından yapılması birtakım olumsuzluklar doğurabilmektedir. Doğum 
ortamının steril olmaması henüz bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş yeni 
doğanda olumsuz durumların meydana gelmesine zemin hazırlamaktadır. 

 Engele neden olabilecek diğer doğum anı nendenler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

• Yetersiz oksijen alma  (anoksiya), 

• Doğum sırasında yeni doğanın maruz kaldığı travmalar, 

• Geç doğum, 

• Güç doğum,  

• Ters doğum,  

• Erken doğum, 

• Doğum anında bulaşan hastalıklar, 

• Doğum anında kullanılmak zorunda olunan birtakım araçların 
(çengel, vakum, forseps gibi) yanlış kullanımı, 

• Göbek kordonunun bebeğin boynuna dolanması gibi nedenler 
engele neden olan doğum anı nedenlerdendir. 

Doğum Sonrası Nedenler 

Bireylerin normal yaşantılarına bakıldığında yaşamın en uzun dönemi 
doğum sonrasına aittir. Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel etkiler sonucu bireyin 
kişisel, sosyal, bilişsel, fiziksel, dil, ahlaki, duygusal psikomotor vb. gelişim 
özellikleri şekillenmektedir.  Doğum sonrasındaki yaşamda getirilen kalıtımsal 
özellikler yine doğum sonrası çevre ile olumlu etkileşime girebildiği gibi, olumsuz 
birtakım durumların oluşmasına bağlı olarak da bireylerin engelli olmasına neden 
olabilmektedir.  

• Yetersiz beslenme, 
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Engeli önleme engele 
neden olan faktörlerin 

bilinmesine ve bu 
faktörlere yönelik 

önlemler alınmasına 
bağlıdır.     

• Geçirilen kazalar, 
• Hastalıklar, 
• Zehirlenmeler, 
• Maruz kalınan olumsuz ve yanlış eğitim uygulamaları, 
• Ekonomik koşulların olumsuzluğu, 
• Deprem, sel, heyelan vb. doğal afetler sonucu oluşan olumsuzluklar, 
• Savaşlar, 
• Çocukların ihmal ve istismar edilmesi gibi faktörler engele neden 

olabilecek doğum sonrası nedenler arasında gösterilebilir. 

 

ENGELİ ÖNLEME VE ERKEN TANI 

Çağımızda, özellikle son yıllarda engellerin oluşumu ve nedenleri hakkındaki 
bilgilerin artması sonucu yeni yöntemlerle bu alanda koruyucu önlemlerin alınması 
erken tanı ve tedavi yönünde oldukça mesafe alınmasına yol açmıştır. Koruyucu 
önlemlerin etkili olabilmesi ancak toplumun bu alandaki olanaklar hakkında bilgi 
sahibi olmasına, olanaklardan yararlanmasına ve her şeyden önce bu konuda 
motive edilmesine bağlıdır. Özsoy (2000)'a göre önleme denildiğinde dört 
durumun dikkate alınması gerekmektedir: 

• Bireylerde meydana gelebilecek zedelenmeyi, zedelenmeye bağlı 
yetersizliği ve yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek özür-engel 
durumunu önleme, 

• Herhangi bir nedenle meydana gelmiş olan zedelenmenin 
derecesini artırmama, hiç olmazsa aynı düzeyde tutabilme, 

• Bireyin zedelenme anına kadar kazanmış olduğu diğer becerilerini 
kaybettirmeme, 

• Bireyin zedelenmiş özelliği dışında kalan diğer özelliklerinden en 
etkin ve sağlıklı biçimde yararlanma. 

Özel eğitime muhtaç olmayı önleme için birçok değişik önlem söz 
konusudur. Birçok disiplinin iş birliği içerisinde çalışmasını gerektirecek önleme 
çalışmaları arasında genetik danışmanlık, aile planlaması, aşı hizmetleri, düzenli 
gebelik muayeneleri, doğum öncesi teşhis, doğum anındaki yardımlar, süt 
çocukluğundaki erken tanı ve kazalardan korunma gösterilebilir. Özellikle doğum 
öncesi engele neden olan faktörlerin büyük bir çoğunluğunun annelerle yakından 
ilişkili olması nedeniyle anne adaylarının ve anne olmuş bireylerin bilinçlendirilme 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 

• Çevrenizde bulunan özel eğitime muhtaç bireylerde 
oluşmuş özür-engel durumlarının nedenleri nelerdir? 
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Özel eğitimde en 

önemli konulardan biri 
olan erken müdahale ve 

erken eğitim için 
zamanında tanı 

konması gerekir.    

çalışmaları çok önemlidir. Anne adaylarının hamilelik sırasında ilaç, sigara, alkol vb 
maddeleri almamaları, düzenli beslenmeleri, radyasyondan uzak durmaları 
önemlidir. 

Akraba evliliklerinin engele neden olan faktörler arasında olduğu 
gerçeğinden hareketle akraba evlilikleri tercih edilmemelidir. Eşlerin soylarında 
olan hastalıkları ilgili kurum ve kişilerle iş birliğine girerek araştırması ve 
alınabilecek önlemleri almaları gerekir. Evlilik öncesi yapılan kan incelemeleri ve 
alınabilecek önlemler mutlaka yapılmalıdır. Gebelik boyunca ve doğumdan sonraki 
günlerde bebeğin kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Engele neden olan doğum 
öncesi, doğum anı ve doğum sonrası faktörler hakkında eşler bilinçlendirilmeli ve 
gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Doğum sonrası engele neden olan faktörler için 
okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretim kurumları gerekli önlemleri 
almalı, çocuk ve gençleri bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır. 

Özel eğitime muhtaç bireylerin erken tanılaması, bu doğrultuda önlemler ve  
eğitsel düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Tanı (teşhis), bireyin özrüne ad 
koyma, derecesini ve bireyin bundan etkilenme durumunu belirleme demektir. Milli 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre tanılama, özel eğitim 
gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini, ilgilerini 
belirlemek amacıyla tıbbi, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan 
değerlendirme sürecini kapsamaktadır.  

Değerlendirme, özel eğitim açısından daha kapsamlı bir işlemdir. Bireyin 
hâlihazır durumunu, tüm davranışlarını içeren, ondan özel eğitim gereksinimini 
ortaya çıkarmayı ve özel eğitimde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya 
çıkaracak bir tanımayı içermektedir.  

Tıbbi tanılama ve değerlendirmede, yetersizliğin olup olmadığı 
belirlenmekte, yetersizliğe neden olan zedelenmenin yeri, derecesi zedelenmeye 
yol açan etmenler, süreğen olup olmadığı ya da ilerleyip ilerlemediği gibi özellikler 
tespit edilmektedir.  

Eğitsel tanılama ve değerlendirmede ise, bireyin tüm gelişim ve disiplin 
alanlarındaki özellikleri belirlenir. Tanılama ve değerlendirme her engel türü ile 
ilgili ünitelerde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 
 

 
 

Ta
rt

ış
m

a • Bir okul öncesi eğitimcisi olarak özel eğitime muhtaç 
çocukların tıbbi tanılama ve değerlendirme süreçlerine 
nasıl katkı sağlayabilirsiniz? 

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 
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Ö
ze

t 
•Özel eğitimin ve özel eğitime muhtaç olan çocukların daha iyi 

anlaşılıp,alınacak önlem, yapılacak müdahale, hazırlanacak ortam, 
sağlanacak destek ve eğitimlerin daha verimli bir şekilde 
sağlanabilmesi için zedelenme-sapma, yetersizlik, özür-engel, özel 
eğitim ve kaynaştırma gibi bazı temel kavramların bilinmesi 
gerekmektedir.  

•Özel eğitimin amacı, özel eğitime muhtaç olan bireylerin mevcut 
potansiyellerini en üst seviyede kullanarak içinde bulundukları 
toplumla uyumlu ve bağımsız yaşayabilmelerine yönelik 
yapılabilecek yardımları en iyi şekilde planlama, uygulama ve 
sürdürmedir.  

•Özel eğitim, bireysel farklılıklardan dolayı bireyler arasında oluşan 
fırsat ve imkan eşitsizliklerini belli ölçüde ortadan kaldırması 
açısından hem bireysel hem de toplumsal önem arz etmektedir.  

•Özel eğitimde planlanan amaçlara istenilen düzeyde ulaşabilmek 
için belli ilkelerin dikkate alınması gerekmektedir.  

•Özel eğitimde eğitim verilen ortamın bireyi sosyal ve akran 
çevresinden koparmayacak düzeyde en az kısıtlayıcı ortam olması 
gerekir. Ancak bu durumu sağlamak bireylerin yetersizlikten 
etkilenme durumlarına bağlı olarak her zaman mümkün 
olamayabilir.  

•Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik eğitim ortamları en az 
kısıtlayıcı ortamdan en fazla kısıtlayıcı ortama doğru şu şekilde 
gitmektedir: Normal sınıf, kaynak oda, ayrı sınıf, ayrı okul, yatılı 
okul, ev/hastane. 

•Bireylerde engel durumunun oluşmasında, doğum öncesi, doğum 
anı ve doğum sonrası birçok faktör etkilidir. Bu durumları önleme 
için engel nedenlerinin iyi bilinmesi ve erken müdahale içinde tanı 
ve değerlendirmenin yapılması önem arz etmektedir. 
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Ö
de

v 
•Özel eğitime muhtaç bireylere yönelik bireysel ve toplumsal 
sorumluluklarımızın neler olabileceğine yönelik görüşlerinizi 
200 kelimeyi geçmeyecek şekilde belirtiniz. 
 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim ile ilgili temel kavramlardan olan 
yetersizliğin tanımıdır? 

a) Bireyin özelliklerinde zedelenme olmaksızın belirgin farklılıkların 
olmasıdır. 

b) Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da 
kalıcı türden bir kayıp, bir yapı ya da işleyiş bozukluğunun olmasıdır. 

c) Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu bir insan için normal kabul 
edilen bir etkinliğin ya da yapımın önlenmesi, sınırlanması 
durumudur. 

d) Bireylerin yaşamları boyunca yerine getirmeleri gereken rolleri 
yerine getirememesidir. 

e) Özel eğitime muhtaç bireylerin normal akranlarıyla eğitim 
görmesidir. 

  

2. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin temel amacıdır? 
a) Özel eğitime muhtaç bireylerin mevcut potansiyellerini en iyi şekilde 

kullanarak topluma uyum sağlayıp kendi yaşamlarını bağımsız bir 
şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak 

b) Bireylerin yetersizliklerini tedavi ederek ortadan kaldırmak 
c) Özel eğitime muhtaç bireyleri kontrol altına alarak toplumsal 

problem oluşturmalarını engellemek 
d) Özel eğitimi normal eğitimden ayırmak 
e) Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik olumsuz anne-baba 

tutumlarını ortadan kaldırmak için çocukları ailelerden ayırmak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin önemine yönelik yanlış bir 
ifadededir?  

a) Eğitimde fırsat ve imkân eşitli sağlamada önemlidir. 
b) Çocukların topluma uyumlarına yardımcı olma açısından önemidir 
c) Özel eğitime muhtaç bireylerin iş ve çalışma hakkından 

yararlanmalarına yardımcı olması açısından önemlidir. 
d) Özel eğitime muhtaç bireylerin haklarını korumaya yönelik hukuki 

zeminler hazırlaması açısından önemlidir. 
e) Özel eğitime muhtaç bireyleri kontrol altına alarak toplumsal 

düzene katkı sağlaması açısından önemlidir. 
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4. Aşağıda verilen özel eğitim ilkelerinden hangisi özel eğitimde ekip  
   çalışmasının olması gerektiğini vurgular? 

a) Her çocuğun eğitim hakkı vardır. 
b) Özel eğitime erken başlamak esastır. 
c) Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve 

fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve 
yürütülür. 

d) Aileler özel eğitim sürecine katılmalıdır. 
e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki 

eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü 
rehabilitasyonlarını sağlayarak kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yapılır. 

 

5. Özel eğitime muhtaç bireylere yönelik aşağıda verilen eğitim 
 ortamlarından hangisi en az kısıtlayıcı ortamdır? 

a) Kaynak oda 
b) Ayrı sınıf 
c) Normal sınıf 
d) Ayrı okul 
e) Yatılı okul 

 

6. Özel eğitime muhtaç bireylere yönelik aşağıda verilen eğitim 
 ortamlarından hangisi en fazla kısıtlayıcı ortamdır? 

a) Normal sınıf 
b) Kaynak oda 
c) Ayrı sınıf 
d) Yatılı okul 
e) Ayrı okul 

  
 7. Aşağıda verilen engele neden olan faktörlerden hangisi doğum anı 
 faktörlerdendir?   

a) Annenin yetersiz beslenmesi 
b) Annenin doğum yaşının altında ya da üstünde olması 
c) Annenin ateşli ve bulaşıcı hastalık geçirmesi 
d) Plasentanın normalden büyük ya da küçük olması 
e) Göbek kordonunun bebeğin boynuna dolanması 
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 8. - Yetersiz beslenme 
  - Kazalar 
  - Hastalıklar 
  - Zehirlenmeler  
 Yukarıda verilen engele neden olan faktörler aşağıdaki hangi gelişimsel 
 döneme aittir? 

a) Doğum sonrası yaşam dönemi 
b) Fetüs dönemi 
c) Doğum anı 
d) Embriyo dönemi 
e) Zigot dönemi 

 

 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi engele neden olan anneye ait doğum 
 öncesi  faktörlerden değildir? 

a) Yaş 
b) Sigara ve alkol kullanımı 
c) Röntgen ışınları 
d) Çok soğuk ve çok sıcak ortam 
e) Kalp, şeker gibi hastalıklar 

 

 10. Özel eğitimde önleme çalışmalarında aşağıdaki uygulamalardan 
 hangisi yapılmaz? 

a) Hamilelikte sık sık röntgen çekimiyle fetüsü izleme  
b) Hamilelik dönemince yapılan kontroller 
c) Anneleri ve anne adaylarını bilgilendirme 
d) Aşılar 

e) Genetik danışmanlık 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.C, 2.A, 3.E, 4.E, 5.C, 6.D, 7.E, 8.A, 9.D, 10.A 
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• Özel Eğitim Alanında 
Sınıflandırma 

• Dünyada Özel Eğitimin Gelişimi 
• Türkiye'de Özel Eğitimin 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Engel türlerini özelliklerine göre 

sınıflandırabilecek, 
•Dünyada özel eğitimle ilgili yapılan 

çalışmaları açıklayabilecek,  
•Türkiye'de özel eğitimle ilgili 

yapılan çalışmaları 
açıklayabileceksiniz. 
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Özel Eğitim Çalışmaları 
 

 
Özel eğitim, disiplinler 

arası çalışmaları 
gerektiren bir alandır. 

GİRİŞ 

Özel eğitim alanında yapılan çalışmalar toplumsal kalkınmışlığın ve 
gelişmişliğin bir göstergesidir. Ülkelerde eşitlik, hak ve etik kurallar açısından 
ortaya konulan yaklaşımlarda özel eğitime muhtaç bireylere yönelik yapılan 
çalışmalar önemli yer tutar.  

Özel eğitime muhtaç bireylere yönelik yapılacak destek ve eğitimlerin daha 
kolay, sistemli ve özel olması açısından birtakım özellikler doğrultusunda 
sınıflandırmalar yapma yoluna gidilmiştir. 

Geçmişten günümüze uzun bir süreçten geçerek gelen özel eğitim 
uygulamaları eskiye nazaran iyileşmiş, bireye verilen değer artmış, özel eğitime 
muhtaç bireylerin toplum içindeki yeri ve önemi normal bireyler gibi kabul görmüş 
durumda olmasıyla birlikte, istenilen düzeyde değildir. Özel eğitime yönelik 
çalışmalar, özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde henüz tam olarak 
yerleşmiş ve kabul görmüş bir durum değildir. 

Tarihsel süreç içerinde toplumların özel eğitime muhtaç bireylere 
yaklaşımları olumlu yönde değişmiş, yapılan çalışmalar, açılan okullar, planlanan 
eğitim politikaları ve çıkarılan yasalar ile özel eğitime muhtaç bireylerin hakları ve 
onlara yönelik yaklaşımlar güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Bu ünitede özel 
eğitim alanlarına yönelik yapılan sınıflandırma, özel eğitim çalışmalarının dünyada 
ve Türkiye'deki gelişimsel süreçlerinin açıklanması temel amaç olarak ele 
alınmıştır. 

ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

Özel eğitim alanında yapılan çalışmaların daha sistemli yapılması, tanı ve 
eğitim ilişkisinin kolay ve sağlıklı kurulması, disiplinler arası uzmanların iş birliği ve 
uygulanacak programların daha spesifik olarak hazırlanmasında özel eğitime 
muhtaç bireylerin sınıflandırılması kolaylık sağlamıştır. Özel eğitime muhtaç olan 
bireyler, bazı özellikleri açısından birbirleriyle benzeşik olsa da birçok açıdan 
farklılıklar gösteren gruplardır. Bu noktada önemli olan her bir özel eğitime 
muhtaç bireyin bireysel farklılıklarının ön plana alınmasıdır.  

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA SINIFLANDIRMA 

Özel eğitime muhtaç bireylere yönelik literatürde farklı sınıflandırma 
şekillerine rastlanılmaktadır. Bu ünitede aşağıdaki sınıflandırma dikkate alınmıştır:  

• Duygusal ve Davranışsal Bozukluk 

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  

• Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 

• Dil ve Konuşma Bozuklukları 
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Özel Eğitim Çalışmaları 
 

 
Otizm, en sık görülen 

yaygın gelişimsel 
bozukluktur. 

• Görme Yetersizliği  

• İşitme Yetersizliği 

• Ortopedik Bozukluklar 

• Zihinsel Yetersizlik 

• Özel Öğrenme Güçlüğü  

• Süreğen Hastalıklar 

• Üstün ve Özel Yetenekliler 

• Çoklu Yetersizlik 

Duygusal ve Davranışsal Bozukluk 

Heterojen özellikler gösteren bu çocukların özel gereksinimleri sosyal ve 
duygusal beceri ve davranışları içermektedir. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu 
akademik beceriler ve öğrenmede güçlükler yaşamaktadırlar. 

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 

Dikkat eksikliği; aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en 
az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya 
çıkan, özel eğitim ve destek eğitim gereksinimi olan çocuklar bu grupta yer alır. 

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 

Yaygın gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal 
beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir 
grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını 
etkiler ve süreğen işlev bozukluklarına yol açar.  

Ö
rn

ek
 

•Depresyon, Çocukluk Şizofrenisi gibi bozukluklar 
duygusal ve davranışsal bozukluklar içerisinde yer alır. 

Ö
rn

ek
 

•DEHB olan çocuklar sıralarını bekleyemezler, 
sabırsızdırlar, başkalarının etkinliklerine ve sözlerine 
sıklıkla karışırlar, başkalarının sözlerini keserler, sorunun 
sorulmasını beklemeden yanıtlarlar. 
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Özel Eğitim Çalışmaları 
 

Bu bozuklukların en iyi bilineni otizmdir. Amerikan Psikiyatri Birliği 1994 
yılında yaygın gelişimsel bozuklukları 5 bozukluktan oluşan bir grup olarak 
sınıflandırmıştır. Bunlar:  

• Otistik Bozukluk  

• Rett Bozukluğu  

• Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu  

• Asperger Bozukluğu  

• Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk 

Otistik çocuklar çok çeşitli özellikler ve yetenekler gösterebilen, ancak genel 
olarak iletişim ve sosyal ilişkiler alanında öğrenme gereksinimleri olan çocuklardır. 

Dil ve Konuşma Bozuklukları 

Sözel dili edinme, kavrama ve ifade etmede sorunlar yaşayan bireyler bu 
grupta yer alır. 

 

Görme Yetersizliği 

 Görme kaybı olan çocuklar, görme kalıntılarını etkili kullanmada desteğe 
gereksinim duyan çocuklardır. Bu çocuklar az görme, kısmi görme, işlevsel körlük 
ya da total görme kaybı kategorilerinden birine dâhil edilirler. 

İşitme Yetersizliği 

 İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşmayı 
edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve 
destek eğitim hizmetlerine ihtiyaçları olan bireyler bu grupta yer alır. 

Ortopedik Bozukluklar 

 Bu grupta yer alan çocuklar el, kol, bacak, ayak ve diğer beden bölümlerini 
hareket ettirme ve kullanmada desteklenmeleri gereken ve özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocuklardır. 

 

Ö
rn

ek
 

•Kekemelik, ifade edici dil gecikmesi, özgül dil bozukluğu 
gibi bozukluklar dil ve konuşma bozukluklarına örnek 
olarak verilebilir. 
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Çoklu yetersizliklerde 
bireylerin yetersizlik 

türlerine göre 
hazırlanacak birden 

fazla programla bireysel 
eğitsel açıdan 

desteklenmelidirler. 

Zihinsel Yetersizlik 

2006 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde zihinsel yetersizliği olan birey; 
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 özel eğitim ile destek hizmetlerine ihtiyaç duyan birey 
olarak tanımlanmıştır. 

Özel Öğrenme Güçlüğü 

Öğrenme güçlüğü grubunda yer alan bireyler; okuma, yazma, bilgileri 
işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik 
becerilerde güçlükler yaşayan, buna karşın ortalama veya ortalamanın üzerinde 
zekâya sahip olan bireylerdir. 

Süreğen Hastalıklar 

 Bu grupta yer alan bireyler; diyabet, epilepsi, kalp hastalıkları, tüberküloz, 
nefrit, astım, anemi, hemofili, lösemi gibi hastalıkları bulunan bu hastalıklara bağlı 
olarak fiziksel güç, dayanıklılık ve uyarılma durumlarında sınırlılıklar yaşayan 
bireylerdir. 

Üstün ve Özel Yetenekliler 

 Genel zihinsel yeteneklerde, özel akademik yeteneklerde, yaratıcı veya 
üretken düşünmede, liderlik yeteneğinde, sanat yeteneğinde veya psikomotor 
yeteneklerde olağanüstü başarı gösteren veya potansiyel yeteneğe sahip bireyler 
bu grupta yer alır. 

Çoklu Yetersizlik 

Çoklu yetersizlik grubunda yer alan bireylerde aynı anda iki ya da daha fazla 
yetersizlik bulunur. Bu durumda olan çocuklara yardım süreci de daha çeşitli, 
kapsamlı ve farklı programların bir arada uygulanması şeklindedir.  

Yukarıda kısaca tanımlanan yetersizlik alanları Özel Eğitim-I ve Özel Eğitim-II 
dersleri kapsamında ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 

 Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 

• Çevrenizde bulunan özel eğitime muhtaç bireyler 
kendilerine ait özür durumlarını nasıl algılamaktadırlar? 
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Özel eğitime muhtaç 

bireylere yönelik 
kurumsal eğitimler 18. 

ve 19. yüzyıllarda 
başlamıştır. 

DÜNYADA ÖZEL EĞİTİMİN GELİŞİMİ 

İnsanlığın var olduğu zamandan beri normal olarak kabul edilen bireylerden 
farklı gelişim gösteren bireylerin olduğu da muhakkaktır. Ancak bu özel 
gereksinimli bireylere yaklaşım tarzı tarihsel süreç içerisinde çeşitli aşamalardan 
geçmiştir. Özel eğitime muhtaç bireylere yardım sürecinin M.Ö. IV. Yüzyıla kadar 
uzandığı, ilk girişimlerin Anadolu Uygarlığı'nda filizlendiği ve Kayseri yöresinde Aziz 
Basilin'in ilk körler hastanesini açmasıyla başladığı çeşitli kaynaklarda yer 
almaktadır.  

Tek tanrılı büyük dinlerin ortaya çıkmasından önce özel gereksinimli bireyler 
için herhangi bir yardım yapılmamakla birlikte terk edilme veya öldürülme gibi 
insanlık dışı uygulamaların da olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. 

M.Ö. 355 yıllarında Aristo'nun "mükemmel olmayan hiçbir şeyin gelişmesine 
izin vermeyin" ifadesinden etkilenen Yunan ve Roma kültürleri güzellik, güç ve 
zekâyı desteklemişler ve mükemmel olmayanlar arasında yer alan özel 
gereksinimli çocukların yok edilmesine neden olmuşlardır. Roma'da engelli 
çocuklarla ilgili çıkan yasa, ağır derecede engeli bulunan çocukların 
öldürülmelerini, terk edilmelerini, köle olarak satılmalarını ve dilendirilmelerini 
uygun bulmuştur (Morgan, 1987; akt. Şahin, 2005). 

Hristiyanlık ve İslamiyet gibi büyük dinlerin ortaya çıkması ve yayılması ile 
birlikte farklı özellikler taşıyan engelli bireylere acınarak yaklaşılmış ve bu bireyler 
korunmaya alınmıştır. Hz. Muhammed döneminden itibaren iş yapabilecek 
durumda olan engelli bireyler normal bireylerden ayrılmadan, devlet işleriyle 
eğitimde istihdam edilmişlerdir. Daha sonra kurulan İslam devletleri de engellilere 
olumlu yaklaşmışlar, iş yapamayacak durumda olanlar tedavi edilerek topluma 
kazandırılmaya çalışılmıştır (Baykoç Dönmez ve Şahin, 2010). 

18. ve 19. yüzyıllarda engellilerin eğitimlerine önem verilmeye başlanmıştır. 
İlk sağırlar okulu 1755 yılında Fransa'da açılmıştır. Fransa'da Fransa Dış işleri 
Başkanlığında çalışan Valantin Haüy adlı küçük bir memur Diderot'un "Körler 
Hakkında Mektuplar" kitabından ve bazı ünlü körlerin başarılarından esinlenerek 
Paris'te önce kör bir dilenci çocuğu eğitmeye girişmiştir. Sağladığı başarıyı 
beğenen Fransız Fen Akademisi, körler için bir okul açılması konusunda onu 
desteklemiştir. Böylece ilk 1873 yılında Paris'te körler okulu açılmıştır. Kısa aralarla 
bu okulu Almanya, Avusturya, Rusya izlemiştir.  

A. Graham Bell'in 1876 yılında telefonu icat etmesi, işitme engellilerin 
eğitiminde işitme araçlarının kullanılmaya başlamasına sebep olmuştur.  Amerika 
Birleşik Devletleri'nde 1869'da bir devlet okulunda sağırlar için özel bir sınıf, 
1896'da bir devlet okulunda zihinsel engelliler için özel bir sınıf ve 1899 yılında da 
bir devlet okulunda körler için özel bir sınıf açılmıştır. 1897'de bir İtalyan doktor 
olan Maria Montessori geliştirdiği yöntemi ve yapılandırılmış eğitim materyallerini 
ilk olarak zihinsel çocukların eğitimlerinde kullanmıştır. Görme engelli olan Louis 
Braille, 1930 yıllarında görme engellilerin kullanabilecekleri kabartılmış altı nokta 
esasına dayanan Braille Alfabesini geliştirmiştir.  
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Özel eğitime yönelik 
çalışmaların gelişmiş 

ülkelerde daha ileride 
olduğu görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler Antlaşması, 1945 tarihinde onaylanmıştır. Temel amacı, 
insan ve hak ve özgürlüklerini hiçbir ayrım gözetmeksizin insanların lehine 
kullanılmasını sağlamak konusunda uluslararası iş birliğini sağlamaktır. 

UNESCO, 1946 tarihinde kurulmuştur, merkezi Paris’tir. Amacı, insan 
haklarına saygı, eğitim hakkı, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, barışın 
korunması, yeni bir uluslararası ekonomik düzenin kurulması gibi ilkelerin 
geliştirilmesini eyleme geçirme yolunda çaba harcamaktır. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 1946 yılında üçüncü 
dünya ülkelerinin çocuklarına yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) 1946 tarihinde kurulmuştur. Salgın hastalıklara karşı hastalık 
kaynaklarının kaldırılması ve yaygınlaştırılmış aşılamalar yoluyla başarılı çalışmalar 
yapmıştır.  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler 
kurulu tarafından kabul edilmiştir. İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin medeni, 
siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarını ilan eden İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin hukuksal olduğu kadar siyasi açısından da zorlayıcı bir gücü 
olmuştur. 

Tarihsel sürece bakıldığında engelli bireylere farklı uygulamaların olduğu 
görülmektedir. Engelli çocuklara yönelik farklı uygulama ve tutumların temelinde 
kanunlar, hükümet politikaları, bireysel nedenler, çevre koşulları gibi faktörler rol 
oynamıştır. Özel eğitim politikaları ülkelerin kültür, teknoloji ve ekonomik yapısına 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Engellilere yönelik ayrımcılık bazı ülkelerde 
anayasa, bazılarında ise yasalarla yasaklanmıştır. Almanya ve Japonya'da ayrımcılık 
anayasa ile yasaklanmışken, Amerika'da yasalarla yasaklanmıştır (Haring, 1986; 
Okur, 2001; akt. Aral ve Gürsoy, 2007). Günümüzde gelinen nokta geçmişe 
nazaran daha iyi olmasına karşın istenilen düzeyde değildir. 

Son yıllarda ise dünyada özel eğitim alanında önemli gelişmeler meydana 
gelmiştir. Bunlardan biri, ağır derecede yetersizliği olan çocukların eğitiminde etkili 
yöntemlerin geliştirilmiş olmasıdır. Bu yöntemler sayesinde eskiden hiçbir şeyin 
öğretilemeyeceği düşünülen çocuklar pek çok beceriyi öğrenebilir duruma 
gelmiştir. 

Öte yandan özel eğitimciler ve aileler birlikte çalışma becerileri geliştirdiler. 
Yakın bir zamana kadar çocuğun eğitiminde ailenin rolü ve gereksinimleri gözardı 
edilmekte, özel eğitim çalışmaları çocuk üzerinde yoğunlaşmakta idi. Günümüzde 
yetersizliği olan çocuk, ailesi ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alınmaya 
başlamıştır. Yine teknolojideki ilerlemeler özel gereksinimi olan pek çok çocuğun 
bedensel ya da sosyal yetersizliklerinin üstesinden gelmesini sağlamaktadır. 

Özel eğitime muhtaç çocukların özür tür ve dereceleri elverdiği sürece en az 
kısıtlayıcı ortamda akran gruplarıyla birlikte eğitim görmeleri günümüzde kabul 
gören bir durumdur. Bilimsel araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda elde 
edilen bulgular sayesinde özel eğitime muhtaç bireylere erken müdahale önem 
kazanmıştır. Özellikle okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaşması ve 
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Osmanlı 

İmparatorluğu'nda özel 
öğrencilerin seçilerek 
eğitildikleri Enderun 
Mektebi üstün zekâlı 
çocukların eğitimine 

yönelik ilk kurumlardan 
birisidir. 

niteliklerinin artması özel eğitime muhtaç bireylerin farkına erken varma ve bu 
bireylere tanı koymada etkili olmaktadır.  

Özel eğitime muhtaç bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal desteklerinin 
eğitim hayatından sonra da iş, aile vb. çevrelerine yönelik yetişkinlik sürecinde 
desteklenmesi günümüzde önemsenmekte ve destek hizmetleri bu yönde 
planlanmaktadır.  

TÜRKİYEDE ÖZEL EĞİTİMİN GELİŞİMİ 

Türkiye'de özel eğitim çalışmalarının başlangıcı aslında çok eskilere 
dayanmaktadır. Hatta Osmanlı dönemindeki Enderun Mektepleri’nin dünyada üstün 
zekâlı çocukların eğitimleri açısından en eski örnek olduğu söylenmektedir. Osmanlı 
Devleti dönemindeki "Enderun" üstün özel yeteneklerin dünyadaki ilk sistemli 
seçim, eğitim ve istihdam örneği olarak görülmektedir. Üstün zekâlı ve kabiliyetli 
çocuklar için oluşturulan bu sistem Osmanlıların yükselme ve yayılma 
dönemlerinin temel güçlerinden biri olmuştur.  

1889'da ise ilk olarak Grati isminde bir kişi İstanbul Ticaret Mektebi içerisinde 
bir bölümde sağırlar okulunun açılmasını sağlamıştır. Daha sonra bu okul içerisinde 
bir de körler için sınıf açılmıştır. Osmanlı döneminde engellilerin yaşlılar evinde 
korumaya alındığı ya da bazılarının yeteneklerine uygun işlerde çalıştırıldıkları 
görülmektedir. 

1921 yılında İzmir'deki Körler Okulunu, 1923'te yine İzmir'de Sağırlar Okulu 
takip etmiştir. Takip eden yıllarda ise diğer okullar açılmaya başlamıştır. Önceleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olan okullar 1950'de çıkan bir yasayla Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 1923 yılında alınan ve Cenevre Bildirisi adı altında 
yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti adına Gazi Mustafa Kemal tarafından onaylanan 
bildiri Cumhuriyet Döneminde özel eğitim adına yapılan bir ilerleme olarak kabul 
edilmektedir. 

1920 ve 1930'lu yıllarda çıkarılan yasalar genel anlamda özel eğitim yasası 
olmamıştır ancak kısmen de olsa özel eğitimle ilgili maddelere yer verilmiştir. 1926 
yılında 743 sayılı Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun 264. maddesi 
"ana ve babaların çocuğu yetiştirmekle ve çocuğu sakat veya zihinsel özürlü ise 
durumuna göre yetiştirilmesine karşı sorumlu” olduğunu belirtmiştir.  

1949 yılında çıkarılan "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yasası" ile yatılı özel 
eğitim kurumları için yasal koşullar hazırlanmıştır. 1950'li yılların engellilerin 
toplumsal örgütlenmesi açısından önemli bir gelişmesi Doç. Dr. Mitat Enç 
öncülüğünde bir grup gönüllüler tarafından Altı Nokta Körler Derneği Eğitme ve 
Kalkındırma Derneği'nin kurulması olmuştur. 

1956 yılında çıkarılan 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat 
Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun ile güzel 
sanatlarda yetenekli çocukların devlet tarafından yetiştirilmeleri ve gerekli 
önlemlerin alınması hükme bağlanmıştır.  
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Günümüzde Türkiye'de 

birçok kanunla özel 
eğitime muhtaç 

bireylerin hakları ve 
onlara yönelik 

uygulamalar güvence 
altına alınmıştır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar için 1957'de bir yasa çıkarılarak korunmaya 
muhtaç çocuklar güvence altına alınmıştır. 1960 yılında kabul edilen Gelir Vergisi 
Kanunu gereğince sakatlara verilen tazminat ve yardımlardan gelir vergisi 
alınmamıştır. 

1961 Anayasasında; engellilerin üretken haline getirilmesi ve özel eğitime 
ilişkin maddeler açıkça yer alırken, İlköğretim Yasası’na özel eğitimle ilgili 
hükümler konulmuş ve yasaya dayanılarak ilk defa özel eğitim yönetmeliği 
çıkartılmıştır. 

222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu, 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun 6. maddesi özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak sınıflardan 12. 
maddesi ise mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde, zihnen, bedenen, 
ruhen ve sosyal yönden özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerinin 
sağlanmasından bahsetmiştir. 

1965 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde “Özel 
Eğitim Bölümü” kurularak alanın gereksinimi olan özel eğitim öğretmenleri 
üniversite düzeyinde karşılanmaya başlanmıştır.  

1965 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanunda özel eğitimle ilgili olarak; 53. maddeye göre: "Sakatların devlet 
memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalışacakları Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı'nca 
müştereken hazırlanacak ve bir yönetmelikle düzeltilecektir" denilmektedir. 

1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir. Kanunun 50. bendinde 
“İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde %2 oranında sakat 
kimseyi meslek, beden ve ruhi durumlarına göre uygun bir işte çalıştırmakla 
yükümlüdürler." denilmektedir. 

1972 de 1615 sayılı Gümrük Kanunu kabul edilmiş olup 8. maddesine göre 
malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek olan 
makine, teçhizat, teşhis ve tedavide gerekli olan ilaçlardan gümrük vergisi 
alınmayacağı anlatılmaktadır. 

Önceleri bakanlık içerisinde küçük bir birimden çalışmalar yürütülürken; bu 
birim 1980 yılında Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, 1983 yılında ise Özel Eğitim ve 
Rehberlik Dairesi Başkanlığına dönüşerek görev ve yetkileri genişletilmiştir. 1983 
tarihinde çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
ile okul çağındaki çocukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığının ilgili 
kurumlarına ait okullarda geçekleştirilmesi hükmüne bağlanmıştır.  

1992 yılında ise Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur ve alanla ilgili tüm çalışmalar buradan yönetilmeye 
başlanmıştır. Milli Eğitimdeki merkez örgütün çalışmaları ile illerdeki İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki Özel Eğitim konusuyla ilgili birimler bu hizmeti 
ülke bazında yürütmeye çalışmaktadırlar. Yapılan çalışmalardan bazıları: engelli 
çocukların erken tanısı (Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yürütülen), engelli 
çocuklara eğitim veren okullar veya özel sınıflar açma, meslek kazandıran iş okulları 
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açma, üstün çocuklara yurt içi ve dışı eğitim olanağı sağlama, okullardaki özel eğitim 
öğretmenlerine hizmetiçi eğitimi vererek öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 
sağlama vb. Ayrıca Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Özürlüler İdaresi Başkanlığı da 
engellilere yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

1997 tarihinde 573 Sayılı Özel Eğitimle İlgili Kanun Hükmünde Kararname ve 
en son 2000 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde, en az 
kısıtlayıcı ortam ve kaynaştırma kavramlarına değinilmiştir. Adı geçen 
düzenlemede ayrıca eğitsel değerlendirme, erken çocukluk dönemi eğitim, okul 
öncesi eğitim, kaynaştırma, ilk, orta yükseköğretim ve yaygın eğitim, 
bireyselleştirilmiş eğitim planları, özel eğitim desteği, uygun eğitim, aile katılımı, 
toplumsal yaşama uyum, ailenin itiraz hakkı gibi ilkeler tanımlanmaktadır.  2006 
yılında Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş, özel eğitim 
kurumları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınarak Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlanmıştır. 

  

 
 
 
 

Ta
rt

ış
m

a • Türkiyede özel eğitime yönelik yapılan yasal düzenlemeler 
alandaki uygulamalarda yeteri düzeyde etkili olabilmekte 
midir?  

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 
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Ö
ze

t 

•Özel eğitime muhtaç olan bireylerin bazı özellikleri birbirleriyle 
benzeşik olsa da birçok açıdan farklılıklar göstermektedir. Özel 
eğitim alanında yapılan çalışmaların daha sistemli yapılması, tanı ve 
eğitim ilişkisinin kolay ve sağlıklı kurulması, disiplinler arası 
uzmanların iş birliği ve uygulanacak programların daha spesifik 
olarak hazırlanmasında özel eğitime muhtaç bireylerin 
sınıflandırılmasında kolaylık sağlamıştır.  

•Literatürde farklı sınıflandırma şekillerine rastlanılmakla birlikte 
genelde şu şekilde sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir: 
Duygusal ve Davranışsal Bozukluk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu , Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Dil ve Konuşma 
Bozuklukları, Görme Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Ortopedik 
Bozukluklar, Zihinsel Yetersizlik, Özel Öğrenme Güçlüğü, Süreğen 
Hastalıklar, Üstün ve Özel Yetenekliler, Çoklu Yetersizlik. 

•Özel eğitim çalışmalarının dünyada ve Türkiye'deki tarihsel 
gelişimine bakıldığıda, özel eğitime muhtaç bireylere yönelik 
yaklaşım ve uygulamarda geçmişe nazaran günümüzde daha 
çağdaş, bireyel farklılıklara saygılı, bireyler arası farkın yarattığı 
eşitsizlikleri gidermeye yönelik anlayışın hakim olduğu 
görülmektedir. 

•Ayrıca günümüzde dünyada özel eğitime muhtaç bireylerin hak ve 
özgürlüklerinin korunması için çeşitli yasal düzenlemerin yapılması 
ve uygulanması da sıklaşmıştır. 
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Ö
de

v •Ülkemizde özel eğitim alanında yapılan 573 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve 
Özürlüler Kanunu'nu  inceleyerek size göre eksik kalmış ve 
eklenmesi gereken maddelere yönelik görüşlerinizi 200 
kelimeyi geçmeyecek şekilde belirtiniz. 
 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimde sınıflandırma yapmanın 
gerekçelerinden biridir?   

a) Özel eğitimi zorlaştırmak 
b) Özel eğitimin ne kadar karmaşık bir alan olduğunu ispatlamak 
c) Özel eğitimi çok alana ayırarak devletten alınacak ödeneği artırmak 
d) Özel eğitim çalışmalarını daha sistemli yapmak 
e) Özel eğitimde görev yapacak öğretmen ihtiyacını fazla göstermek 

 

2. Bu grupta yer alan bireyler aşırı hareketli, dürtüsel davranışlarını en az iki 
ortamda ve altı ay süreyle gösterirler.  

Yukarıda özellikleri verilen özel eğitime muhtaç çocuk grubu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar 
b) Yaygın gelişimsel bozuklukları olan çocuklar 
c) Dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar 
d) Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar 
e) Süreğen Hastalığı olan çocuklar 

 
3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklara 

aittir?  
a) Ortalama veya ortalamanın üstünde zekâya sahiptirler. 
b) Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart puan altında 

farklılık gösterirler. 
c) Bu çocuklar genelde liderlik özelliğine sahiptirler. 
d) Bu çocuklarda aynı anda en az iki ya da daha fazla yetersizlik 

görülür. 
e) Bu çocukların hemen hepsi el, kol, bacak ve diğer beden bölümlerini 

kullanmada sıkıntı yaşarlar. 

 
4. Depresyon, Çocukluk Şizofrenisi gibi durumlar aşağıda verilen hangi özel 

 eğitime muhtaç çocuk grubunda ele alınır? 
a) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 
c) Özel Öğrenme Güçlükleri 
d) Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar 
e) Zihinsel Yetersizlikler 

 
5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Süreğen hastalıklar grubunda yer almaz? 

a) Diyabet 
b) Epilepsi 
c) Akdeniz Anemisi 
d) Hemofili 
e) Grip 
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6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi özel eğitimin tarihsel süreciyle ilgili 
 doğru bir bilgidir? 

a) İlk insandan beri özel eğitime muhtaç bireylere gerektiği gibi 
davranılmaya başlanmıştır. 

b) Özel eğitime muhtaç bireylerin devlet yönetimine kadar ilerlemesi 
ilk çağlarda olmuştur. 

c) Özel eğitime yönelik ilk çalışmalar Milattan Öncesi'ne kadar uzanır. 
d) Özel eğitime yönelik ilk çalışmalara Afrika ülkelerinde rastlanılmıştır. 
e) Dünyada özel eğitim ile ilgili ilk kurum Grati Efendi tarafından 

açılmıştır. 
  
 7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel eğitime yönelik yaklaşımları doğru 
 yansıtmamaktadır? 

a) İlk dönemlerde özel eğitime muhtaç bireyler ya terk ediliyor ya da 
öldürülüyordu. 

b) Büyük dinlerin gelmesiyle özel eğitime muhtaç bireylere yönelik 
cezalandırmalar artmıştır. 

c) Aristo döneminde her açıdan üstün insan tipi önemliydi. 
d) Özel eğitime yönelik kurumsal çalışmalar 18. ve 19. yüzyıllarda 

başlamıştır. 
e) İlk Sağırlar okulu Fransa'da açılmıştır 

  
 8. Aşağıdaki kişilerden hangisi işitme alanında yetersizliği olan bireylere 
 yönelik araç-gereç geliştirmesiyle ünlüdür? 

a) Aristo 
b) Diderot 
c) Valantin Haüy 
d) Maria Montessori 
e) Graham Bell 

 
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi son dönemlerde oluşan ve özel eğitime 
 yönelik çağdaş kabul edilen durumlardan biri değildir? 

a) Ağır derecede yetersizliği olan bireylerin eğitiminde etkili yöntemler 
geliştirilmiştir. 

b) Aileler eğitimin içine sokulmuştur. 
c) En az kısıtlayıcı ortam ile özel eğitime muhtaç çocuklar sosyal 

çevrelerinden koparılmamaya çalışılmaktadır. 
d) Özel eğitime muhtaç çocukların sadece normal öğrenim gören 

çocukların programlarına tabi olmaları sağlanmıştır. 
e) Özel eğitimde erken müdahale çalışmaları hız kazanmıştır. 
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 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de özel eğitimin tarihsel süreciyle ilgili 
doğru  bir bilgi değildir? 

a) 1889'da Grati Efendi isminde birisi sağırlar okulunun açılmasını 
sağlamıştır. 

b) 1921'de İzmir'de Körler Okulu açılmıştır. 
c) 1965 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde Özel Eğitim Bölümü kurulmuştur. 
d) 1992 yılında Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. 
e) Osmanlıda kurulan ve faaliyet sürdüren Enderun Mektepleri Zekâ 

Geriliği olan çocukların eğitimi için kullanılmıştır. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.D, 2.A, 3.B, 4.D, 5.E, 6.C, 7.B, 8.E, 9.D, 10.E 
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• Görme Yetersizliğinin Tanımı 
• Gözün Yapısı ve İşleyişi 
• Görme Engelli Bireylerin 

Genel Özellikleri 
• Görmenin Gelişim Üzerindeki 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Görme engeli ile ilgili yasal ve 

eğitsel tanımları açıklayabilecek, 
•Gözün yapısı ve işleyişini 

açıklayabilecek, 
•Gözün bölümlerini ve görmenin 

nasıl oluştuğunu tanımlayabilecek, 
•Görme engelli bireylerin genel 

özelliklerini açıklayabilecek,  
•Görme yetersizliğinin gelişim 

alanları üzerindeki etkisini 
açıklayabilecek, 

•Görme yetersizliği ile gelişim 
özellikleri arasındaki ilişkiyi 
açıklayabileceksiniz. 

 

 

  

  

 

 

GÖRME ENGELLİLERİ TANIMA 
VE SINIFLANDIRMA 

ÖZEL EĞİTİM – I 
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Görme, diğer 

duyulara göre en 
fazla bilgi sağlayan 

duyumuzdur.  

GİRİŞ 

  İnsanın en önemli duyu organının gözleri olduğu kabul edilmektedir. 
Ancak görmenin oluşum süreci içerisinde gözlerin yapmış olduğu işlev, aldığı ışık 
ışınlarını sinir dürtülerine dönüştürmek ile kısıtlı olmaktadır. Esas görme oluşumu, 
bir beyin işlevidir. Görme, görsel imge ile beynin bu imgeyi algılamasını ve 
bütünleştirmesini gerektirmektedir. 
 
  En temel bilgi alma kaynağımız olan görme duyusu (görme), tüm 
yaşantımız boyunca dış dünyadan bilgi alımını sağlamaktadır. Doğumdan itibaren 
görme duyumuz aracılığıyla çevremizden birçok bilgi edinmekte ve görme duyusu 
ile aldığımız bu bilgiler diğer duyu organlarına göre daha kuvvetli olmaktadır.  
 
  Dış dünyadan aldığımız bilgilerin yaklaşık olarak % 85’inin görme duyusu 
kanalıyla alındığı tahmin edilmektedir. Ancak bu durum, görme engeli olan 
bireylerin gören bireylerden % 85 daha az bilgi aldığı anlamına gelmemektedir. 
Görme engelli bireyler dış dünyadan bilgi alımını sağlarken, görme duyusundan 
daha çok işitme, koklama ve dokunma gibi diğer duyu kanallarından edindikleri 
bilgileri kullanırlar. Görme engelli bireylerin, görme duyusunun yerine diğer duyu 
organları ile bilgi sağlama durumuna ödünleme denilmektedir. Ödünleme kısaca, 
herhangi bir canlının herhangi bir organının yokluğu durumunda öteki organların 
bunun eksikliğini bir derece de olsa yapabilmesi için güçlendirilmesidir. (Görme 
duyusu yerine; dokunma, işitme gibi.)Ancak bu güçlendirilen duyulardan sağlanan 
bilgiler, görme duyusu kanalıyla alınan bilgilere göre daha sınırlı olmaktadır.   
 
  Görme yetersizliği olan bireylerin birçoğu, görme kalıntısına sahiptir ve bu 
bireyler öğrenme süreçlerinde diğer duyularıyla birlikte görme kalıntılarını da 
kullanmaktadırlar.  Görme yetersizliğine sahip olan her birey, görme yeteneklerini 
kullanması bakımından bir diğerinden farklı özellik göstermektedir. Yani görme 
yetersizliği her bireyi aynı oranda etkilememektedir. Bireysel özelliklere göre 
görme yeteneğini kullanmaları, görme kalıntısından yararlanmaları değişmektedir. 
Hatta görme keskinlikleri aynı oranlarda olan bireyler bile birbirinden farklı 
özellikler gösterebilmektedir. 
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Görme 

yetersizliğinin, az 
gören ve kör olmak 
üzere iki tür tanımı 

yapılmaktadır. 

 
 
   
  Bu bölümde; görme engelli bireylerin yasal ve eğitsel tanımları, gözün 
yapısı ve işleyişi, görme engelli bireylerin genel özellikleri ve görmenin gelişim 
üzerindeki etkileri ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir.  

GÖRME YETERSİZLİĞİNİN TANIMI 
Görme yetersizliği veya görme engeli,  yasal tanım ve eğitsel tanım olmak 

üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. 

 
Yasal Tanım 

  Yapılması gereken bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra, iyi gören gözün 
onda birine yani 20/200’lük görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ve 
görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör denilmektedir.  

• 20/200, normal görme gücüne sahip olan bireyin 200 feet (ayak) 
mesafeden görebildiğini, görme yetersizliğinden etkilenen bireyin 20 feet 
(ayak) mesafeden görebilmesidir. 

• Görme alanı, başı çevirmeden ve gözleri oynatmadan görülebilen alanı 
kapsamaktadır. Yaklaşık olarak 180 derecelik alanı ifade eder.   

• Görme keskinliği, gözün özel bir mesafeden görebilme ve ayrıntıları ayırt 
edebilme yeteneğini ifade etmektedir. (20/200 görme keskinliği gibi.) 

  Yapılması gereken bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra, görme keskinliği 
20/70 ile 20/200 arasında olan bireylere de az gören denilmektedir.  

• Normal görme gücüne sahip olan bireylerin 200 feet (ayak) mesafeden 
görebildiğini, az gören bireyin 20 ile 60 feet (ayak) arasındaki 
mesafelerden görebilmesidir.  

  Yasal tanıma göre, görme yetersizliği olan bireylerin yasal olanaklardan 
yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin çeşitli kararlar verilmektedir. (Örneğin 
körler okullarına yerleştirilip yerleştirilmeyeceği gibi.) Ancak yasal olarak kör veya 

Ö
rn

ek
 •Görme keskinlikleri 20/100 oranında olan iki bireyin, görme 

keskinlikleri aynı olsa bile görme yeteneklerini kullanmaları 
bakımından birbirlerinden farklı özellikler gösterebilirler.   

•Bu bireylerden bir tanesi mevcut görmesini kullanarak 
günlük yaşam becerileri, kişisel bakım, bağımsız hareket gibi 
becerileri kolaylıkla gerçekleştirebilirken, diğer birey mevcut 
görmesini kullanarak  ev içerisinde bir odadan diğer bir 
odaya geçerken bile zorluklar yaşayabilir. 
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Eğitsel tanım, 
görme engelli 
bireyin eğitsel 

açıdan 
yapabileceklerine 

odaklanır.  

az gören olarak kabul edilen birçok birey, çeşitli oranlarda görme gücünden, 
görme yeteneğinden yararlanmaktadırlar. 

 
   Yasal tanım bireylerin görme keskinliğini ve görme alanının 
değerlendirilmesini içerir. Ancak bireylerin sahip oldukları görme keskinlikleri, 
bireylerin mevcut görme durumları ile nasıl işlevde bulunacağını belirlemede her 
zaman yordayıcı olmayabilmektedir. Yasal tanımlar bize, bireyin öğrenme 
gereksinimi hakkında bilgi vermede yeterli bilgi sağlayamamakta ve bu sınırlılıktan 
dolayı eğitimciler eğitsel tanımlara başvurmaktadır. 

 
 

 

  

Eğitsel Tanım 

İleri derecede görme keskinliği kaybı olan, görme yetersizliğinden ağır 
derecede etkilenen ve eğitiminde mutlaka kabartma-dokunsal alfabeye (Braille 
Alfabesi) ya da işitsel materyallerin (sesli kitap gibi) kullanımına ihtiyaç duyan 
bireylere eğitsel açıdan kör denilmektedir. Eğitsel açıdan kör olarak kabul edilen 
bireyler, görme duyularını, görme kalıntılarını öğrenme amacıyla kullanamazlar.  

  Görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen bireylere de eğitsel 
açıdan az gören denilmektedir. Eğitsel açıdan az gören olarak kabul edilen bireyler, 
mevcut potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için değişik araç-gereçlere ve 
çevre düzenlemelerine ihtiyaç duyarlar. (Gözlük, büyüteç, büyük puntolu yazı, 
aydınlatma gibi.)    
 

 
 

Ö
rn

ek
 

•Yasal tanım, görme yetersizliği olan öğrencilerin hangi tür özel 
eğitim okul ve kurumuna yerleştirileceği , ne tür mali desteklerden 
ve araçlardan yararlanılacağına hizmet etmektedir. 

Ö
rn

ek
 

•Eğitsel tanım benimsendiğinde, görme yetersizliği olan bireylerin 
birbirinden farklı eğitsel ihtiyaçlarının olabileceği öne çıkmaktadır. 

•Bireylerin gereksinimine yönelik eğitsel düzenlemeleri yapmak, 
bireyin görme kalıntılarını etkili bir şekilde kullanabileceği ortam ve 
materyal düzenlemelerinin yapılmasına hizmet eder.  
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Gözün asıl işlevi, 

aldığı ışık ışınlarını 
sinir dürtülerine 
dönüştürmektir. 

Asıl görme bir 
beyin işlevidir. 

 
 Tablo 3.1.’de Dünya Sağlık Örgütünün görme yetersizliği olan bireylerle 
ilgili olarak sınıflamasına yer verilmiştir.   
 

 
Tablo 3.1. Görme Yetersizliğinin Sınıflandırılması 

 

 

 
 
GÖZÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 
 
  Gözler, yüzümüzde kemiklerle çevrili olan ve kendisi için bulunan 
çukurların içine yerleşmiş bir organdır. Göz en dıştan içe doğru şu bölümlerden 
oluşmaktadır: Dış (Sert) Tabaka, Orta  (Damar) Tabaka ve İç (Ağ) Tabaka. 
 

Ta
rt

ış
m

a • Yasal ve eğitsel tanımların, hangi durumlarda tercih 
edilebileceklerini ve bu iki tanımın sınırlılıklarını tartışınız.  

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 

Sınıflandırma 
Düzeyi 

Görme Düzeyi Yetersizlikten Etkilenme Derecesi 

Normal 
 
 
Az görme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kör 

Normal görme 
Normale yakın görme 

 
Orta  

 
 
Düşük  

 
 
Çok düşük 

 
 
 
Köre yakın 
 
 
Kör 

Özel araçlar olmadan görevleri yerine getirebilir.  
 
 
Özel araçlarla görevleri normale yakın düzeyde 
yerine getirme. 
 
Görmeyle ilgili görevleri özel araçlar yardımıyla 
bile yavaş ve aralıklı olarak yapar. 
 
Ayrıntılı görme gerektiren işlerde güçlük yaşar, 
ayrıntılı görme gerektiren işlerin çoğunu yerine 
getiremez.  
 
Çevreden bilgi almak için diğer duyulara daha çok 
güvenir.  
 
Hiç görme yoktur. Tamamıyla diğer duyulara 
bağımlıdır. 
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Göz, çeşitli 

bölümlerden 
oluşmaktadır ve 

her bölümün 
görevi birbirinden 

farklıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3.1. Gözün Yapısı 
 
 

Sklera (Göz Akı) 
  Gözün en dışta bulunan koruyucu tabakasıdır.  
 
Konjuktiva 
  Skleranın dışını kaplayan şeffaf zardır. Gözün ön bölümünü nemli ve temiz 
tutmaya yarayan birçok küçük bez içerir. Göz küresini dış etkilerden korur.  
 
Kornea (Saydam Tabaka) 

İris ve göz bebeğinin önünde bulunan şeffaf bölümdür. Gözü dış etkilerden 
korur. Işığı geçirerek mercekle birlikte optik görüntüyü retinaya odaklar. Gözün 
ışık ışınlarını en güçlü kıran bölümüdür.  

 
 

Göz Sıvısı 
Korneanın arkasında bulunur. Bulunduğu boşluğa ön oda denir. Bu sıvı 

sürekli üretilir ve boşaltılır. Kornea ve iris arasındaki atıkları temizler.  
 

 
İris 
  Gözün renkli kısmıdır. Korneanın arkasında bulunur. İrisin ortasında göz 
bebeği denen açıklık bulunur. Göz bebekleri büyüyüp küçülerek göze giren ışığın 
miktarını ayarlar.  
 
 
Mercek 

İrisin arkasında bulunur. Renksiz, saydam yapılıdır. Oval biçimdedir. Göze 
giren ışık ışımalarını retina üzerine odaklar. Işık ışınların retina üzerinde 
odaklayabilmek amacıyla uzayıp yuvarlaklaşarak şeklini değiştirir.  
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Saydam Sıvı 
   Göz küresinin içinde bulunur. Berrak, jelatinsin bir sıvıdır. Göze şeklini 
verir. Eğer sıvının niteliği bozulursa görme bulanaklaşır.  

 
Koroid (Damar Tabakası) 

Sklera ve retina arasındaki tabakadır. Birçok kan damarını taşır ve gözü 
besler. Görme ile ilgili doğrudan bir görevi yoktur.  
 

 
Retina (Ağ Tabakası) 

 Gözün en içteki bölümüdür. Görsel uyaranlara tepki veren koni ve çubuk 
hücrelerini içerir. Görülenin ne olduğunun anlaşılmasından sorumludur. Gün 
ışığında ve iyi aydınlatma koşularında iyi işlevde bulunur.  
 

 
Maküla 

 Retinanın merkezinde, koni hücrelerin yoğun olarak bulunduğu alandır. 
Merkezi görmeden sorumludur. Maküladaki zedelenme ince ayrıntıların ve 
renklerin görülmesinde yetersizliğe yol açar.  
 

Kör Nokta (Optik Disk) 
Optik sinirin başlangıcıdır.  

 
 
Optik Sinir 

 Retinadaki kör nokta ile başlar. Koni ve çubuk hücrelerden aldığı mesajı 
beyne iletir. 

Görme Nasıl Oluşur 

• Işık ışınları korneadan, göz sıvısından, göz bebeklerinden ve göz 
merceğinden geçerek ağ tabaka üzerine düşer. 

 
• Göz bebeği ışığın yoğunluğuna göre büyür ya da küçülür. 

 
• Işık ışınları saydam sıvı içinden geçerek retinadaki koni ve çubuk 

hücreleri uyarır. 
 

• Görme süreci retinada başlar. Işık ışınları retinadaki koni ve çubuk 
hücrelerde elektrik tepkisine dönüştürülür. 
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Görme 

yetersizliği, 
birçok becerinin 

gelişimini 
olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

• 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 ENGELLİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Doğuştan görme yetersizliğine sahip olan bireyler, amaçsız bir şekilde 
sallanma, yüzünün önünde ellerini sallama, gözlerini ovuşturma gibi 
hareketler de bulunabilirler. 

 
• Görme yetersizliğine sahip olan bireyler, iletişime geçtiklerinde pasif 

ve anlamsız bir yüz ifadesine sahip olabilirler. 
 
• Yüz ifadelerini değiştirmede güçlük yaşayabilirler. 
 
• Görme yetersizliğine sahip olan bireylerin yer değiştirmelerini 

sağlayan yuvarlanma, yürüme, emekleme gibi hareket becerilerini 
kazanma zamanında, akranlarına göre gecikme görülebilir. 

 
• Tamamen görmeyen (total kör ) bireylerin yürüyüşü daha kısa adım 

şeklinde, ayak sürüme davranışı, yavaş ve eğik yürüme gibi şekilsel 
davranışlar gösterebilirler. 

 
• Görme engelli bireylerin kavram gelişiminde, bilişsel yeteneklerinde, 

algısal motor gelişiminde, akranlarına göre gecikme görülebilir. 
 
• Soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız 

olabilmektedirler. 
 
• Görme yetersizliğinden kaynaklanabilecek eksikliklerini, diğer duyu 

organlarını (dokunma, işitme, koklama) kullanarak telafi etmeye 
çalışırlar. 

 
• Bedensel ve zihinsel gelişimlerinde farklılık vardır. Bağımsız hareket 

edebilme becerileri sınırlıdır. Görme yetersizliğine sahip olan bireyler, 
en çok bağımsız hareket becerilerinde etkilenmektedirler. 
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Görme Engellileri Tanıma ve Sınıflandırma 
 

 
Yaş ilerledikçe 

görme 
yetersizliğinden 

etkilenmiş 
bireylerin motor 

gelişimleri 
akranlarından geri 

kalmaktadır. 

 
 

GÖRMENİN GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Bedensel (Motor) Gelişim 
  Yetersizlikten etkilenmiş ya da etkilenmemiş bütün çocuklar motor 
gelişimin ilkelerini izlemektedir. Görme yetersizliği olan bebeklerin motor gelişimi 
ve doğuştan sahip oldukları motor becerileri, gören çocuklardan farklılık 
göstermemektedir. Yaşamın ilk dönemlerinde görsel uyaranlardan yeterince 
yararlanamamaları nedeniyle hareket etme ve diğer motor becerileri, normal 
gelişim gösteren çocuklara göre daha geç kazanabilirler. 

Doğumdan sonra, dik durma becerisini normal gelişim gösteren bebekler 
yaklaşık olarak sekiz aylık olduklarında başarabilirler. Daha sonra emekleme, ayağa 
kalkma, tutunarak yürüme ve yalnız başına yürüme sırasını izlerler. Bebeklerde 
emeklemenin başlaması çevresinde bulunan nesnelere erişme çabasından 
kaynaklanmaktadır. Görme yetersizliği olan bebekler ise, görsel uyaranları 
alamadıklarından dolayı, ancak kulak – el koordinasyonunu kurduktan sonra 
emeklemeye başlayacaktır. Bu durum görme engelli bebeklerin akranlarına göre 
geri kalmasına sebep olabilmektedir. 
  Görme yetersizliği olan bebeklerde ses kaynağına erişebilme becerisi, 
birinci yılın sonuna doğru gelişir. Bu nedenle görme engelli bebeklere sesli 
oyuncakların sunulması,  bebeklerin bu oyuncaklara erişmesini destekler. Bu 
dönemde ses kaynağına yönelme ve erişme öğretilmezse, gerekli destek 
sağlanmazsa görme engelli bebekler emeklemede ve yürümede gecikme 
yaşayabilirler. 

  Görme yetersizliğinden etkilenen çocukların yürümesinde geniş taban 
desteği, başın öne doğru olması, ayaklarını sürüme gibi sorunlar gözlenebilir. Bu 
sorunlar; yeterince hareket etmemesinden dolayı kasların güçsüz oluşu, denge 
sağlama çabası, engelden kaçınma gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır. 

  Geniş taban desteği; ayakların birbirinden aralıklı ve dışa dönük olarak 
yürüme durumuna denir.  

  Bu konuda ailenin ya da görme engelli çocuğun yakın çevresinin çocuğa 
gerekli desteği sağlaması gerekmektedir. Aileler çocuklarının hareket ettiği zaman 
zarar göreceğinden korkarak onlara yürüme fırsatı vermeyebilir. Aşırı koruyucu 
aile tutumları çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Görme engelli 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 

• Çevrenizde görme yetersizliğine sahip olan bir bireyin 
çeşitli ortamlardaki yaşantısını gözlemleyiniz. 

• Gözlemlerinizi not alınız.  
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Görme engelli 
bireyler bütün 

kavramları işitsel 
ya da dokunsal 

yollarla 
öğrenemeyebilir.  

bireylerin engelinden dolayı en çok etkilendiği beceri alanı, hareket etme 
becerileridir.   

  Aile uygun ortam hazırladıktan sonra çocuğun hareket etmesini, çevresini 
tanımasını desteklemelidir. Çocuğun gezebileceği ortamı tanıtmak, uygun bağımsız 
hareket becerilerini öğretmek, müzik eşliğindeki ritim çalışmaları, evdeki eşyaları 
sabitlemek gibi ailelere verilecek öneriler, çocuklarının bedensel gelişimi için 
yararlı olacaktır.  

  Normal gelişim gösteren çocuklar birçok beceriyi taklit edip gözlemleyerek 
öğrenmektedir. Görme yetersizliği olan çocuklar bu alanda zorluklar 
yaşamaktadırlar. Bu nedenler çocuğun yaptığı hareketlerin anlatılması, başka 
insanlar yaparken dokunma yoluyla keşfetmesi motor becerilerin gelişimi için 
yararlı olacaktır. 

 

 
  
 
Bilişsel (Zihin) Gelişim 
  Yetersizlikten etkilenmiş ya da etkilenmemiş bütün çocukların bilişsel 
gelişimlerinde duyular yoluyla alınan bilgilerin önemli rolü vardır. Çünkü 
zihnimizde bulunan her şey ilk olarak duyularımız aracılığıyla elde edilerek, 
zihnimize gönderilir. 

   Görme yetersizliği olan çocukların zekâ düzeylerinin, normal gelişim 
gösteren akranlarından önemli bir farklılık göstermediği araştırmacılar tarafından 
ifade edilmektedir. Görme engelli çocukların kavramsal gelişiminde ya da bilişsel 
yeteneklerinde görenlerin gerisinde olduğu gözlenmektedir. Özellikle soyut 
düşünmeyi gerektiren becerilerde görme engelli bireyler daha başarısız 
olmaktadırlar. Objeleri tanımada, objeleri manipüle etmede yaşadıkları sorunlar 
öğrenme performanslarını da düşürmektedir.  

  Kavramların öğrenilmesinde görme yetersizliği olan çocuklar dezavantajlı 
olabilirler. Çünkü birincil duyu kanalları görme duyusu olmadığı için, kavram 
ediniminde görmeden çok diğer duyularına bağlıdır. Görme yetersizliği olan bir 
çocuk kavram ediniminde dokunma duyusu ve işitme duyusu ile edindiği bilgilere 
bağlı kalacaktır. Ancak birçok güçlükle ve sınırlılıkla karşı karşıya 
kalabilmektedirler. İşitme duyusu ile nesnenin çıkardığı sesten nesnenin uzaklığı 
ve yönüne ait bilgi edinilir. Ancak nesnenin ne olduğuna dair bilgi toplanamaz. 
Dokunma duyusu nesneye doğrudan temas gerektirir. Dokunma imkânı olmayan 
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• Görme yetersizliğine sahip çocuğu olan bir aileye, 
çocuklarının bedensel gelişimini desteklemek için ne gibi 
önerilerde bulunursunuz? 
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Görme engelliler 

de dil gelişimi, 
akranlarına göre 
belirgin farklılık 

göstermemektedir. 

varlıklara ilişkin bilgiler bir takım akıl yürütmelerle ve doğrudan deneyimi olan 
kişilerin açıklamalarıyla öğrenilir. 

  Bütün kavramlar işitsel ya da dokunsal yaşantılar yoluyla 
öğrenilemeyebilir. Öğrenilen kavramlar ise sadece incelenen ya da dokunulabilen 
örnek nesneler ile sınırlı kalabilir. Bunun için görme yetersizliği olan çocukların 
kavram gelişimlerini desteklemek için, birinci elden gerçek nesneler üzerinden 
yaşantılar sunmak gerekir.  

Dil Gelişimi 
 Normal gelişim gösteren çocuklar anne-babaları ile göz kontağı kurar, 

onlara gülümser ve onların dikkatini nasıl çekeceklerini öğrenirler. Görme 
yetersizliği olan çocuklar genellikle iletişim sırasında görsel ipucunu alamamaları 
ve kullanamamaları nedeniyle tepki vermede sıkıntı yaşayabilirler. Aileler bunu 
yanlış yorumlayarak çocuklarıyla iletişim kurmakta isteksiz davranabilirler. Bu 
durum çocuklarla iletişime girmede bir azalmaya neden olur. Görme yetersizliği 
olan çocuklar göz teması kuramaz, jest ve mimiklerle kendini ifade edemez. Böyle 
durumlar çocuğun dil gelişimini destekleyecek doğal imkânlardan mahrum 
kalmasına neden olacaktır. 

Görme engeli olan çocukların dil yeteneklerine, dilin gelişimine ve 
kazanılmış dile bakıldığında gören akranlarıyla farklılık göstermemektedir. Sözel 
zekâ testlerinde akranlarına yakın performans gösterdikleri ifade edilmektedir. 
Çocuğun iletişimi için en önemli kanal işitmesi olduğundan dili kullanma isteği 
gören çocuklardan çok daha fazladır. 

 Görme engelli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların dil 
gelişimleri karşılaştırıldığında;  
 
  Görme engellilerde ses değişikliği daha az görülmektedir. Monoton bir 
sesle konuşmaktadırlar. Görenlere oranla daha yüksek sesle konuşurlar ve 
konuşma hızları daha düşük olur. Jest ve vücut hareketlerini anlatımda açık bir 
yetersizlik gösterirler. Görmeyenler ses üretiminde dudak hareketlerini daha az 
kullanırlar.  

Konuşmaya yeni başlayan görme yetersizliği olan çocuklarda, ekolali 
denen bir özellik görülmektedir. Bunun nedeni olarak, çocuğa iletişim anlamı 
taşımayan birtakım dil yaşantılarına maruz kalması söylenebilir. (Örneğin, 
televizyon karşısında görme yetersizliği olan çocuğun saatlerce oturtulması.) 

  Ekolali, birtakım cümlelerin anlamsız şekilde tekrar edilmesi durumudur.  
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Görme engelli 

bireylerde, sosyal 
kabul ve engeli ile 
baş edebilmesi için 

sosyal gelişimin 
desteklenmesi 

önemli olmaktadır.   

 
    
 
Duygusal ve Sosyal Gelişim 

İnsanların birbirleriyle iletişim kurmalarında en önemli etmen göz kontağı 
kurmalarıdır. Göz kontağı sağlayamadıkları için, görme engellilerin dış dünya ile 
ilişkileri diğer duyu organlarına bağlı kalmıştır. Gözün işlevini yapmaması çocuğun 
içe dönük, etrafına karşı ilgisiz olmasına neden olabilmektedir. Anne – babanın ve 
çevresindeki kişilerin çocuğa karşı gösterdikleri aşırı koruma, acıma, dışlama, ihmal 
gibi tavırlar bu çocuklarda iletişim bozukluklarına yol açarak sosyal çevreye 
uyumlarını da zorlaştırmaktadır. 

   
  Bazı görme bozukluğu olan çocuklar diğerlerinden daha kolay ve başarılı 
bir şekilde durumlarına uyum sağlayabilmektedir. Bunda yakın çevre ve çocuğun 
görme özrünün başlama ve gelişme zamanı önemli olmaktadır. Ayrıca ailenin 
çocuğun görme özrünü kabul etmesi ailedeki uyumda önemlidir. Görme engelinin 
yanı sıra görme yetersizliği olan çocuğun duygusal ve sosyal yaşamdaki etkileri de 
önemli olmaktadır. 
 

Anne – babanın görmeyen çocuklarını, gören çocuklarla oynamaya teşvik 
etmemeleri, onları çekingenliğe ve çevresindeki insanlardan kaçmaya itmektedir. 
Çocuğun çevresini gereği gibi tanıyamaması ve çevresinde tehlikelerin olduğunun 
söylenmesi onda güvensizlik ve korku yaratmaktadır. Daha ileri yaşlarda başka 
korkular da geliştirebilir. Örneğin; gözetlenme, geç kalma, düşme, çarpma, 
sevilememek, istenmemek, bir işi yapmama gibi. Sistemli bir şekilde gerekli 
müdahaleler yapılmazsa görme yetersizliği olan çocuklar oyun becerilerini 
geliştirmede güçlük yaşarlar. 

 
 Görme bozukluğu olan çocuklar genellikle yatılı okullarda eğitilmektedir. 

Ailelerinden çok az ayrılmış çocuklar için bu durum travmatik problemlere neden 
olabilmektedir. 
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• Görme engelli çocukların  dil gelişimlerini desteklemek 
amacı ile ne gibi etkinlikler planlanabilir?  
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Ta
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m

a • Görme engelli bireylere yönelik,  görev ve sorumlulukları 
aile, öğretmen ve toplum açısından tartışınız.  

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer 
alan “tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 
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t 

•Yasal tanıma göre, yapılması gereken bütün düzeltmeler yapıldıktan 
sonra, 20/200’lük görme keskinliğine ya da daha azına  sahip olan 
ve görme alanı 20 dereceden az olan bireylere kör,  görme 
keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan bireylere de az gören 
denilmektedir.  

•Eğitsel tanıma göre, ileri derece görme kaybı olan ve eğitiminde 
mutlaka kabartma alfabe ve sesli materyallere ihityaç duyan 
bireylere kör,  görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen 
bireylerede az gören denilmektedir. 

•Göz; Sklera, Konjuktiva, Kornea, Göz Sıvısı, İris, Mercek, Saydam 
Sıvı, Koroid, Retina, Maküla, Kör Nokta ve Optik Sinir gibi 
bölümlerden oluşmaktadır. 

•Gözler dıştan içe doğru Dış (Sert) Tabaka, Orta (Damar) Tabaka ve İç 
(Ağ) Tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmaktadır.   

•Görme engelli bireyler soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde 
sıkıntı yaşarlar. Bağımsız haraket becerileri sınırlıdır. Görme 
engelinden kaynaklanan eksiklikleri diğer duyu organları ile telafi 
etmeye çalışırlar. Konuşurken jest ve mimikleri kullanmada 
yetersizlik gösterirler.  

•Görme yetersizliğinin dil becerileri üzerinde önemli bir etkisinin 
bulunmadığı genel bir görüş olarak kabul edilmektedir.Motor 
becerilerde yaşanan gecikmeler görme yetersizliğinin yarattığı 
deneyim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

•Sosyal gelişimde görme önemli bir yere sahip olduğu için, görme 
yetersizliği olan bireyler ,iletişime girme ve  iletişimi sürdürme 
konusunda sıkıntı yaşarlar. 
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Ö
de

v •Gören bir çocuk ile görme yetersizliği olan bir çocuğu gelişimin 
bütün alanlarını göz önüne alarak karşılaştırınız. Bu konu 
hakkındaki görüşlerinizi 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
belirtiniz.  
 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde 
ilgili ünite başlığı 
altında yer alan 

“bölüm sonu testi” 
bölümünde 

etkileşimli olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıda verilen beceri alanlarından hangisi görme yetersizliğinden en çok 
etkilenmektedir? 

a) Sosyal beceriler 
b) Günlük yaşam becerileri 
c) Hareket becerileri 
d) Oyun becerileri 
e) Dil becerileri 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireyler için doğru bir 

ifadedir? 
a) Gören akranlarına göre zekâları çok yüksektir. 
b) Görme duyusunu kullanmaları bakımından birbirlerinden farklılık 

gösterirler. 
c) İşitme duyuları çok iyidir. 
d) Soyut konuları ve kavramları çok kolay öğrenirler. 
e) Bağımsız olarak hareket etmede hiçbir sıkıntı yaşamazlar.  

 
3. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel açıdan kör olarak kabul edilen bireyin 

özelliklerinden biri değildir?  
a) İleri derece görme keskinliği kaybının olması 
b) Kabartma alfabeye ihtiyaç duyması 
c)  Eğitiminde işitsel materyallerden yararlanması 
d) Görme yetersizliğinden ağır derecede etkilenmiş olması 
e) Görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanması 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi basılı materyalleri okuyabilen az gören bireyler 

için düzenlenebilecek uyarlamalardan biri değildir? 
a) Büyüteç kullanımı 
b) Gerekli aydınlatmanın sağlanması  
c) Büyük puntolu yazıların kullanılması  
d) Gözlük kullanımı 
e) Braille kitap kullanımı 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 

a) Birçok görme engelli birey görme kalıntısına sahiptir. 
b) Engeli olsun ya da olmasın her birey, motor gelişimin ilkelerini izler. 
c) Yasal tanımlar, bireyin yasal olanaklardan yararlanıp 

yararlanmayacağı konusunda bize yardım eder. 
d) Görme engelliler en fazla koklama duyusu ile bilgi edinirler. 
e) Her bireyin görmesi birbirinden farklı özellikler gösterir. 
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6. Aşağıdakilerden hangisi retina (ağ tabaka)’nın özelliklerinden biri değildir? 

a) Gözün renkli kısmıdır 
b) Gözün en içteki bölümüdür  
c) Görsel uyaranlara tepki veren hücreleri içerir 
d) Görülenin ne olduğunun anlaşılmasından sorumludur  
e) Gün ışığında daha iyi işlevde bulunur 

 
7. Görme engelliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Hareket etme sorunu yaşamazlar. 
b) Jest ve mimikleri çok iyi kullanırlar.  
c) Dokunma duyuları doğuştan gelişmiştir. 
d) Soyut konuları anlamada güçlük yaşarlar.  
e) Hepsi ortalamanın üstünde zekâya sahiptir. 

 
8. Gözün özel bir mesafeden görme ve ayrıntıları ayırt etme yeteneğine 

___________ denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

a) görme keskinliği 
b) görme alanı 
c) az gören  
d) görme açısı 
e) gözlük derecesi 

 
9. Görme engelli bebekler el – kulak koordinasyonunu geliştirdikten sonra, 

gelişimin hangi alanında daha fazla ilerleme gösterecektir? 
a) Dil gelişimi 
b) Bedensel gelişim 
c) Sosyal gelişim   
d) Bilişsel gelişim  
e) Günlük yaşam becerileri 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi gözün bölümlerinden biri değildir? 

a) Damar tabaka 
b) Optik sinir 
c) Astigmat 
d) Konjuktiva 
e) Maküla 

 
 
 

 Cevap Anahtarı 
1.C, 2.B, 3.E, 4.E, 5.D, 6.A, 7.D, 8.A, 9.B, 10.C 
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• Görmenin Gelişimi 
• Görme Yetersizliğinin 

Nedenleri 
• Göz ile İlgili Hastalıklar 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Görme engelliliğinin kalıtsal 

nedenlerini açıklayabilecek,  
•Görme engeline neden olan 

doğum öncesi sebepleri 
açıklayabilecek, 

•Görme engeline neden olan 
doğum sırasındaki sebepleri 
açıklayabilecek, 

•Görme engeline neden olan 
doğum sonrası sebepleri 
açıklayabilecek,  

•Göz ile ilgili hastalıkları 
tanımlayabilecek,  

•Göz ile ilgili diğer görme 
bozukluklarını 
tanımlayabileceksiniz. 

 

 

  

  

 

 

GÖRME ENGELLİLİĞİNİN 
NEDENLERİ 

ÖZEL EĞİTİM – I 
 
 

Arş. Gör. Cem ASLAN 
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Görme 

yetersizliğinin 
çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır. 

GİRİŞ 
 
  0-5 yaş arasındaki çocukların görme yetersizliğinden etkilenmesine doğum 
öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası gibi birçok neden sebep olabilmektedir. Beş 
yaşından önce meydana gelen görme yetersizlikleri doğuştan, beş yaşından sonra 
meydana gelen görme yetersizlikleri de sonradan ya da avantajlı görme yetersizliği 
olarak adlandırılmaktadır. Sonradan meydana gelen görme yetersizliklerinin 
avantajlı olarak tanımlanmasının nedeni, çocukların görsel hafızalarına renk, şekil, 
kavram ve birçok nesnenin önceden kaydedilmiş olmasıdır. 
 
 

 
 

 
  Görme kaybının oluştuğu yaş önemli bir yere sahiptir. Görme kaybının 
meydana geldiği yaş ne kadar ileriki bir dönemde olursa, bu kayıp ile yaşamayı 
öğrenmek de o derece zor olacaktır. Sonradan görme kaybı yaşayan bireylerin, 
öncelikle bağımsız hareket edebilme ve diğer duyularını etkin kullanabilmeyi 
öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra mümkün olduğunca çabuk bir şekilde,  
durumlarını kabul etmeleri gerekmektedir. Ayrıca görme yetersizliğinin oluştuğu 
yaşın bilinmesi, öğrencilerin eğitsel değerlendirilmesi ve öğretimlerin planlanması 
bakımından da yol gösterici olmaktadır. 
 
  Görme yetersizliğinin oluşumunun en yaygın nedeni kalıtımdır. Ülkemizde 
kalıtımın sebep olduğu görme yetersizliği oranı gelişmiş ülkelere göre daha yüksek 
bir seviyededir. 
   
  Görme yetersizliği bazı durumlarda direkt olarak gözün kendisini 
etkileyebildiği gibi, bazı durumlarda ise optik sinirlerde bir hasara neden 
olabilmektedir. Çoğu durumda görme yetersizliğinin oluşması için özel bir sebep 
olmayabilir. Bazı çevresel faktörlerin de görme yetersizliğine neden oldukları 
belirtilmektedir.  
 
  Görme yetersizliğine sahip öğrencilerin görme keskinliği oranlarında veya 
görme alanlarında sınırlılık bulunabilir. Görme yetersizliğine sahip olan 
öğrencilerin, görme yetersizliğinin nedenini veya nedenlerinin bilinmesi yararlı 
olmasına rağmen, bu bireylerin başarılı olabilmelerini sağlaması açısından 
görmesini nasıl kullanabileceğini anlayabilmek daha da önemli olmaktadır.  

Ö
rn

ek
 

•Görme yetersizliği beş yaşından önce meydana gelmiş olan bir 
çocuğun görme kanalıyla öğrendiği bilgiler, kavramlar, şekiller vs. 
görme yetersizliği daha ileriki yaşlarda meydana gelmiş olan 
bireylere göre daha sınırlı olmaktadır.    
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Görme duyusu, 
7 yaşına kadar 

gelişmeye 
devam 

etmektedir.  

 
  Bu bölümde; görmenin gelişimi, görme yetersizliğinin nedenleri, göz 
hastalıkları, kırma kusurları ve diğer görme bozuklukları ile ilgili genel bilgilere yer 
verilecektir. 
 

GÖRMENİN GELİŞİMİ 
 
  Bebekler doğduklarında bizim gördüğümüz kadar net göremezler. İlk 
zamanlar görmeleri çok bulanıktır. Ancak çok yakınındaki büyük ve parlak olan 
cisimleri görebilmektedirler.  Yaş ilerledikçe daha net bir şekilde görmeye başlarlar 
ve daha uzak mesafeden, daha küçük olan ve daha mat cisimleri görebilirler. 
 
  Görmenin gelişimi 5 yaş civarında tamamlanmaktadır. 7 yaş civarında ise 
görme sağlamlaşır. Bu yaştan itibaren, çocuklar yetişkin bir bireyin görme 
seviyesine ulaşmış olurlar. 7 yaşını geçtikten sonra görmede gelişme devam etmez, 
herhangi bir hastalık durumu yoksa görmede gerileme de meydana gelmez. 
 
   

Tablo 4.1. Sağlıklı Bir Bebeğin Görme Gelişimi 
 

Dönem Görme Durumu 
0-6 hafta Işık 

 Parlak ve büyük cisimler 

 Annenin kafası, vücudu 

6-8 hafta Annenin yüzü 

 Anneyle göz göze gelme 

8-12 hafta Belirli uzaklıktaki büyük, canlı ve parlak cisimler 

 Çevredeki nesneler 

 Sağa sola hareket eden cisimler 

12-16 hafta Yukarı aşağı hareket eden cisimler 

 Tam ortada olan nesneler 

 Dönen nesneler 

16-24 hafta Çevredeki insanlar 

 Kendi elleri 

 Aynada kendi yüzü 

 Büyük, parlak ve canlı nesnelerin uzaklığını algılama 

 Hareketli ve uzaklaşan cisimler 

24-48 hafta Küçük cisimler 

 Hareketli ve yarısı gizlenmiş nesneleri tanıma 

12 ay Evi, odaları tanıma, insanları arama, bulma 

 6 metreden tanıdığı kişileri tanıma 

 Biçim, şekil tanıma, benzer olanı arama 

18 ay Ayrıntılı küçük şekiller ve anlamları 

 Kitap resimleri 
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Görme 

yetersizliği, 
doğum öncesi, 
doğum sırası ve 
doğum sonrası 

sebeplerden 
ortaya 

çıkmaktadır.    

24 ay Basit yap-boz oyunu 

 Çizgi, boya yapma 

 Benzerleri gruplama 

3 yaş Erişkin görmesinin yaklaşık % 80’i 

6-7 yaş Yetişkin seviyesinde görme ve derinlik algısı % 100 

 

 
 
GÖRME YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ 
 
  Görme yetersizliğinin nedenlerini doğum öncesi, doğum anı ve doğum 
sonrası olmak üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz. 
 

Doğum Öncesi Sebepler 
               Doğum öncesi dönemde çocuğun görme özürlü olmasında, annenin 
hamilelik döneminde geçirdiği çeşitli hastalıklar, ırsiyetle intikal eden hastalıklar ve 
kazalar başta gelen sebeplerdendir. Göz küresinin küçük olması, göz küresinin 
yokluğu, glokom, korneaya, retinaya, optik sinire ait sebepler ve metabolik 
bozukluklar dâhil edilebilir. Kalıtımsal özellikler yoluyla geçen hastalıklar da 
doğacak bebeğin görme engelli olmasına sebep olabilmektedir. 
  
               Hamilelik döneminde annenin geçirdiği kızamıkçık, ateşli ve bulaşıcı virüslü 
hastalıklar, beslenme bozuklukları çocukların görme özürlü olmasına sebep 
olabilmektedir. Annenin hamilelik döneminde geçirdiği düşme, çarpma vb. ev 
kazaları, trafik ve iş kazaları gibi kazalar da çocuğun görme sinirlerini veya görme 
duyusunu etkilemesi nedeniyle körlüğe sebep olabilmektedir. 
 

Doğum Sırasındaki Sebepler 
  Doğum anı travmaları çocuğun görme özürlü olmasında başta gelen 
sebeplerdendir. Doğumun güç ve geç olması, normal doğumun mümkün olmaması 
durumunda forsebsin yanlış kullanılması çocuğun görme özürlü olmasına sebep 
olabilir.  
 
  Geç ve güç doğumlarda göbek bağı kordonunun bebeğin boynuna 
dolanması veya başka sebepler sonucu bebeğin nefessiz kalması ve bu sürenin üç 
dakikayı aşması sonucu beyin etkilenir. Eğer etkilenen bölge görme merkezi 
bölgesi ise çocuğun görme engelli olmasına sebep olabilir. 
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• 0-7 yaş aralığında olan bir çocuğun görme durumunu, görme 
gelişimini gözlemleyerek; görme gelişiminin hangi aralıkta 
olduğunu ve görme durumunu not alınız. 

• Notlarınızı, sağlıklı bir bebeğin görme gelişimi ile karşılaştırınız.  
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Doğum öncesi 

nedenler, görme 
yetersizliğine 
sebep olan 

nedenler arasında 
yüksek orana 

sahiptir.  

 
Doğum Sonrası Sebepler 
  Doğum öncesinde görme özürlü olmaya sebep olan kalıtımla geçen bazı 
hastalıklar ilk çocukluk çağından bir süre sonra gelişerek çocuğun engelli olmasına 
sebep olabilmektedir.  
 

Doğum sonrasında genellikle dört yaşın altında olan çocuklarda görülen 
hastalığı “A” vitamini eksikliği ve kötü beslenmeden kaynaklanmakta olup görme 
engelli olmayı büyük ölçüde etkilemektedir. 

 
Tablo 4.2. Görme Yetersizliğinin Nedenleri 

 
Neden Oran 
Doğum öncesi nedenler % 55 
Kalıtımsal nedenler % 37,2 
Diğer nedenler % 17,8 
Bulaşıcı hastalıklar % 14 
Bilinmeyen nedenler % 13,2 
Zedelenme, Kuvözde fazla oksijen % 9,3 
Tümörler % 5,4 
Sistematik hastalıklar % 3,1 

 
Kalıtımsal Nedenler 
 
  Bu tür körlüğün nesilden nesile genler yoluyla geçtiğine inanılmaktadır. 
Böyle bir durumun meydana gelebilmesi için körlüğün anne, baba her ikisi ya da 
kardeşlerde de bulunması gerekir. 
  
Kan Uyuşmazlığı 

 
Annenin kan grubu Rh (-) negatif, gebe kaldığı çocuğun kan gurubu Rh (+) 

pozitif olması,  anne karnındaki fetüse yabancı bir madde gibi tepki yapmasına 
neden olmaktadır. Bu durum diğer engellerle beraber körlüğün nedeni de 
olabilmektedir. 

 
Rubella (Alman Kızamığı) 
 
  Gebeliğin ilk üç ayında anne Rubella hastalığına yakalanmışsa annenin 
bedeninde lekeler görülür. Hastalık hafif nezle ve ateş ile başlar. Eğer gebe kadın 
çocukluğunda bu hastalığı geçirmişse bağışıklık kazanır. Geçirmemişse anne 
karnındaki bebeğin kör olmasına neden olabilir. 
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Görme yetersizliği, 

en fazla kırılma 
hataları olan 

miyop, 
hipermetrop ve 

astigmattan 
kaynaklanmaktadır 

Doğal Frengi 
 
  Anne veya babadan birinin veya her ikisinin gebelikten önce frengi 
mikrobu taşımaları veya anneni gebelik sırasında frengi hastalığına yakalanması ve 
mikrobun bebeğe geçmesi ile körlük görülebilir. 
 

 Doğum Travması  
 
  Çeşitli nedenlerle doğumun, geç olması, zor olması, müdahale gibi 
nedenlerle iki önemli sorun ortaya çıkabilir. Bunlardan biri beyin kanamasıdır. Bu 
kanama görme merkezini etkilerse körlük meydana gelebilir. İkincisi ise doğumun 
gecikmesi, kordonun boyuna dolanması veya başka nedenlerle bebeğin bir süre 
oksijensiz kalmasıdır. Bu süre 3 dakikayı geçince beyin hücreleri zedelenir. 
Etkilenen bölgenin görme merkezi çevresinde olması körlüğü meydana getirebilir. 

 Diğer Nedenler  
 
  Çiçek, kızıl, kızamıkçık, A,B vitamini eksikliği, şeker hastalığı, menenjit, 
ateşli hastalıklar  gibi hastalıklar örnek verilebilir. Bu hastalıkların görülmesi 
mutlaka körlük meydana getirmeyebilir. Fakat gözde tahribata ve görme gücü 
kaybına sebep olma ihtimali vardır. Beyin zedelenmeleri sonucunda veya beyinde 
görme merkezinde urların olmasından dolayı da körlükler görülebilir. 
 
 Ayrıca bazı çevresel etmenlerde,  kazalar, yaralanmalar, zehirlenmeler 
gibi, körlüğe yol açabilecek nedenler arasında gösterilebilir.  
 
 
GÖZ İLE İLGİLİ HASTALIKLAR  
 
KIRMA KUSURLARI 
  
  Görme bozuklukları incelediğinde görme yetersizliğinin en fazla kırılma 
hatalarından kaynaklandığı görülmektedir. Kırılma ya da kırma, ışık ışınlarının 
gözün çeşitli bölümlerine sapması anlamına gelmektedir. Kırma Kusurları veya 
kırma gücü çeşitli nedenlerle farklılaşabilir. Kırma kusurlarının nedenleri; gözün 
uzunluğu, gözün kırma gücünün miktarı ve bu iki özelliğin ortak birleşimidir. Kırma 
kusurları düzeltilmezse yalnızca görme keskinliğinde azalmaya yol açarlar. Başlıca 
kırma kusurları miyop, hipermetrop ve astigmattır. Bu kusurların ciddi görme 
problemlerine yol açtığı bilinse de; gözlük, lens gibi araçlar kullanılarak normal 
görme düzeyine ulaşılması mümkün olabilmektedir. 
 

Miyop 
  Işık ışınlarının retinanın önünde odaklaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Kişi yakınındaki nesneleri kolaylıkla görür. Uzaktakileri net göremez. Kalın kenarlı 
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Hipermetrop ince 
kenarlı mercekle, 
astigmat silindirik 

mercekle 
düzeltilir.   

mercekle düzeltilir. Kaşlarını çatarak ve gözlerini kısarak bakma gibi özellikler 
gösterebilirler. 
 
 

 
 

Şekil 4.1. Miyoplu Gözde ve Normal Gözde Görüntü Oluşumu  
 
 

Hipermetrop 
  Işık ışınlarının retinanın arkasında odaklaşması sonucunda oluşur. Kişi 
yakındaki nesneleri net göremez. Uzaktaki nesneleri daha iyi görür. İnce kenarlı 
mercekle düzeltilir. Baş dönmesi, mide bulantısı ve gözleri ovuşturma gibi 
özellikler gözlenebilir.   

 
 

 
 

Şekil 4.2. Hipermetroplu Gözde ve Normal Gözde Görüntü Oluşumu  
 

 
Astigmat 
  Kornea ya da merceğin yüzeyindeki düzensizlikler nedeniyle ışık ışınlarının 
eşit biçimde kırılmamasıyla oluşur. Görüntü bozuk ya da bulanıktır. Silindirik 
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Diğer görme 

bozuklulukları 
rastlanma sıklığı 

az olan 
rahatsızlıklıları 
içermektedir.   

merceklerle düzeltilir. Yorgunluk, baş ağrısı, gözünü kısarak bakmaya neden 
olabilir.   
 
 

 
 

Şekil 4.3. Astigmatlı Gözde ve Normal Gözde Görüntü Oluşumu  

 
 
 

 
 
 
DİĞER GÖRME BOZUKLUKLARI  
 
Albinizm 
  Kalıtımsal bir hastalıktır. Deride, saçta ve gözde renk pigmentlerinin 
olmaması durumudur. Işığa aşırı duyarlılık ve astigmata neden olur. Görme 
keskinliği azalır.  

 
Şaşılık 

Göz kaslarındaki sorun nedeniyle her iki gözün içe veya dışa dönük olması 
durumudur. Bu nedenle gözler aynı nesneye odaklanamazlar. Şaşılık düzeltilmezse 
beyin iki farklı görüntünün oluşumunu engellemek için bir göze baskı yapar ve göz 
tembelliğine neden olabilir. 
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• Çervenizde kırma kusurlarından miyop, hipermetrop ve 
astigmatı olan bireylerin görme durumları ile ilgili kısa 
görüşmeler yapınız.  

• Görüşmelerinizi not alınız.  

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  8 



Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 Göz tembelliği (amblyopia) 
  Gözde herhangi bir zedelenme olmasına karşın görmenin zayıf olmasıdır. 
En etkili tedavi yöntemlerinden biri iyi gören gözün kapatılmasıdır. 
 

Katarakt 
  Göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle oluşur. İki türü vardır: 
Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen katarakt yaşlanma sürecinin normal bir 
bölümüdür ve ameliyatla düzeltilir. Doğumsal katarakt, doğum öncesi ve doğum 
sonrası etkenler nedeniyle ortaya çıkabilir.  

 
Katarakt, görme keskinliğinin azalmasına sebep olur. Net görememe, ışığa 

karşı duyarlılık, renkleri ayırt edememe gibi etkileri bulunmaktadır.  
 

Göz tansiyonu (glokom) 
  Göz içi basıncının artması nedeniyle retinadaki sinirlerin etkilenmesi 
sonucunda oluşur. Travmalar, kalıtım neden olabilmektedir.  
  
  Göz tansiyonu, görme alanının daralmasına, gece görmede güçlüğe, 
gözlerde kızarıklık ve görsel işlevlerde değişkenlik gibi etkileri bulunmaktadır. 
 

Prematür retinopatisi 
  Erken doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmesi sonucu oluşur. 
Kuvözde fazla oksijen verilmesi retinada zedelenmeye yol açmaktadır.  Görme 
keskinliğinin azalması, miyop, görme alanının daralması gibi etkileri 
bulunmaktadır.  
 

Gece körlüğü (retinitis pigmentosa) 
  Kalıtımsal nedenlere bağlıdır. Retinanın ilerleyen biçimde bozulmasıyla 
gelişir. Çevresel görme etkilenir. En önemli belirtisi gece görme zorluğudur. Halk 
arasında tavukkarası olarak bilinir. 
 

 Optik sinir atrofisi 
  Optik sinirin zedelenmesi ile oluşur. Görme keskinliğinde azalma olur. Renk 
görmede ve geceleyin görmede güçlük yaşanır. 
 

 Maküler dejenerasyon 
  Makülanın zedelenmesiyle oluşur. Merkezi görmede azalma görülür. 
Genellikle yaşlılarda, nadiren çocuklarda görülür. Özellikle yakın görme 
mesafesinde yapılan işler etkilenir. 
 

Aniridia 
  İrisin tam olarak gelişememesiyle ortaya çıkar. Gözbebeği ışık miktarına 
göre açılıp kapanamaz ve göz içine giren ışık miktarı kontrol edilemez. 
 
Nistagmus  
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Görme Engelliliğin Nedenleri 
 

 
Trahom tedavi 

edilse dahi, 
görme eski 

halini alamaz.  

 
Göz sağlığını 

korumak, 
gerekli 

önlemleri almak 
önemli bir yere 

sahiptir.  

  Göz kürelerinin istem dışı hareketleridir. Bakılan nesneye odaklanmada 
güçlüğe, görme keskinliğinde azalmaya neden olur ve görsel yorgunluk gibi etkileri 
bulunmaktadır.  

 
Trahom 
  Mikrobu, bir virüstür. Trahom, göz kapaklarının iç yüzünde yerleşerek 
bütün göze yayılan ve körlüğe götüren bulaşıcı bir göz hastalığıdır. Hastalık virüsü 
aldıktan bir hafta sonra ve gayet sinsi başlar. İlk belirtiler gözün üst kapağının iç 
yüzünde darı tanesine benzer, kabartılar hâlindedir.  
 
  Hastalık ilerledikçe gözde batma, sulanma, kamaşma ve bulanık görme 
olur. Tedavi edilmezse kapaklar içeri doğru kıvrılır. Kirpikler göze batan yaralar 
açar. Trahom tedavi edilse dahi görme eski hâlini alamaz ve trahomluların çoğu 
kör olur. 
 
Keratit 
  Kornea iltihaplarının genel adıdır. Çeşitli bakterilerin göze girmesi ile 
oluşur. A vitamini eksikliği de keratite neden olabilir. Ağrı ve ışıktan rahatsız olma 
gibi belirtileri vardır.    
 
Keratokonüs 
  Korneanın eğiminde görülen bir bozukluktur. Kalıtıma bağlı olarak ortaya 
çıkar. Görme keskinliğinin azalması ve korneanın koni biçimini alması ile 
sonuçlanır. Lenslerle ilerleme önlenebilir ancak ilerlediği durumlarda kornea nakli 
yapılabilir.  

Kuru göz sendromu 
  Gözlerin yağlı ve ıslak kalmasını sağlayan gözyaşının, kalitesinde problem 
olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluğun en yaygın sebeplerinden biri normal 
yaş ilerlemesidir. 
 
Renk körlüğü 
  Renk Körlüğü, doğuştan olabildiği gibi, optik sinir ve retina 
hastalıklarından da kaynaklanabilir. Sonradan kazanılmış renk körlüğü problemleri 
genellikle tek gözü etkiler ve giderek kötüleşir. Doğuştan olan renk körlüğü ise 
daha sık görülür. 

  Renk körlüğü, kısmi (sadece bazı renkleri etkileyen) veya tam (tüm renkleri 
etkileyen) olabilir. Tam renk körlüğüne çok nadir rastlanır. Tam renk körü olan 
kişilerin, genellikle ciddi göz problemleri de vardır. 

 
  En önemli duyu organlarımızdan biri olan gözde, meydana gelen 
rahatsızlıklar veya hastalıklar hayatımızı oldukça sınırlayabilecek sonuçlar 
doğurabilmektedir. Bu nedenle göz sağlığını korumak ve sağlığı bozulmuş olan 
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gözlere tekrar eski sağlığını kazandırabilmek önemli olmaktadır. Günümüzde 
gelişen imkânlar sayesinde birçok göz rahatsızlığı tedavi edilebilmekte ve 
rahatsızlığın etkileri azaltılabilmektedir.   
 
 
 

 
 
 

Ö
ze

t 
•Beş yaşından önce meydana gelen görme yetersizlikleri doğuştan, 

beş yaşından sonra meydana gelen görme yetersizlikleri de 
sonradan ya da avantajlı görme yetersizliği olarak 
adlandırılmaktadır. 

•Çocukların görme yetersizliğinden etkilenmesine doğum öncesi, 
doğum sırası ve doğum sonrası gibi birçok neden sebep 
olabilmektedir. Ancak görme yetersizliğinin en yaygın nedeni 
kalıtımsal nedenlerdir. 

•Gözün yani görmenin gelişimi yaklaşık olarak 7 yaş civarında 
yetişkin bireyin görme seviyesini ulaşmaktadır. 

•Doğum öncesi sebepler, doğum öncesi dönemde çocuğun görme 
özürlü olmasında, annenin hamilelik döneminde geçirdiği çeşitli 
hastalıklar, ırsiyetle intikal eden hastalıklar ve kazalar başta gelen 
sebeplerdendir.  

•Doğum sırasındaki sebepler, doğum anı travmaları çocuğun görme 
özürlü olmasında başta gelen sebeplerdendir. Doğumun güç ve geç 
olması, normal doğumun mümkün olmaması durumunda forsebsin 
yanlış kullanılması çocuğun görme özürlü olmasına sebep olabilir.  

•Doğum sonrası sebepler, doğum öncesinde görme özürlü olmaya 
sebep olan kalıtımla geçen bazı hastalıklar ilk çocukluk çağından bir 
süre sonra gelişerek çocuğun engelli olmasına sebep 
olabilmektedir.  

•Görme yetersizliği en fazla kırma kusurlarından oluşmaktadır. 
Bunlar miyop, hipermetrop ve astigmattır.  

•Albinizm, şaşılık, göz tembelliği, katarakt, göz tansiyonu, prematür 
retinopatisi, gece körlüğü, optik sinir atrofisi, maküler 
dejenerasyon, anidiria, nistagmus, trahom, keratit, keratokonüs, 
kuru göz sendromu ve renk körlüğü de diğer görme bozukluklarıdır. 
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Ö
de

v 

•Görme engeline yol açan nedenlerden korunmak için neler 
yapılabileceği hakkındaki görüşlerinizi 200 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde belirtiniz.  
 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını 
sistemde ilgili 
ünite başlığı 

altında yer alan 
“bölüm sonu 

testi” bölümünde 
etkileşimli olarak 

cevaplayabilirsiniz
 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi “Uzağı Görememe” olarak da bilinen göz 
hastalığına verilen isimdir?  

a) Miyop 
b) Hipermetrop  
c) Astigmat 
d) Albinizm 
e) Şaşılık 

 
2. Görme yetersizliğinin en önemli nedeni nedir? 

a) Bulaşıcı hastalıklar  
b) Tümörler  
c) Kazalar 
d) Kalıtım 
e) Bilinmeyen nedenler  

 
3. Görme gelişiminin yetişkin bireyin seviyesine ulaştığı yaş aralığı 

aşağıdakilerden hangisidir?  
a) 12-24 ay 
b) 2-3 yaş  
c) 3-4 yaş  
d) 4-5 yaş  
e) 6-7 yaş  

 
4. Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliğine sebep olan nedenlerden biri 

değildir? 

a) Kan uyuşmazlığı 
b) Alman kızamığı 
c) Trahom 
d) Doğal frengi 
e) Doğum travması 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi kırma kusurlarından biridir? 

a) Keratit 
b) Astigmat 
c) Şaşılık 
d) Gece körlüğü 
e) Göz tansiyonu  
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6. Aşağıdakilerden hangisi 0-6 haftalık olan bir bebeğin görme gelişim 
durumu ile ilgili yanlış bir bilgidir?  

a) Işığı görebilir. 
b) Parlak ve büyük nesneleri görebilir. 
c) Görülenler net değildir. 
d) Hareket eden nesneleri görebilir. 
e) Annenin vücudu ve kafasını görebilir. 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi “kuvözde fazla oksijen verilmesi sonucu” oluşan 

bir görme bozukluğudur? 
a) Anidiria 
b) Keratit  
c) Nistagmus 
d) Glokom  
e) Prematür retinopatisi 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi halk arasında “Tavuk Karası” olarak bilinen görme 

bozukluğuna verilen isimdir? 
a) Kuru göz sendromu 
b) Katarakt  
c) Gece körlüğü 
d) Göz tansiyonu 
e) Şaşılık  

 
9. Aşağıdakilerden hangisi göz hastalıklarından biri değildir?  

a) Katarakt 
b) Maküla 
c) Anidiria 
d) Nistagmus 
e) Prematür retinopatisi  

 
10. Aşağıdakilerden hangisi hipermetrop olan bireyin özelliklerinden biridir? 

a) İnce kenarlı mercek ile düzeltilir. 
b) Kalın kenarlı mercek ile düzeltilir. 
c) Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkar. 
d) Gözler içe veya dışa doğru dönük görünür. 
e) Uzaktaki nesneleri görmede zorluk yaşar. 

 
 
 
 
 
 

 
Cevap Anahtarı 

1.A, 2.D, 3.E, 4.C, 5.B, 6.D, 7.E, 8.C, 9.B, 10.A 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Görme engelini önleme yollarını 

açıklayabilecek,  
•Çocuk körlüklerini ve görme 

engelini önlemek için neler 
yapılabileceğini açıklayabilecek,  

•Erken tanıyı açıklayabilecek,  
•Görme yetersizliğinin olası 

belirtilerini açıklayabilecek, 
•Tarama araçlarını 

tanımlayabilecek, 
•Görme yetersizliği olan 

öğrencilerin belirlenmesinde 
Parmak Testi, Mum Testi ve 
SnellenKartından hangisinin 
kullanılacağını seçebileceksiniz. 
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Görme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
 Görme 

yetersizliğinin 
erken 

tanılanması, 
görme engelli 

çocuğa o derece 
yarar 

sağlamaktadır.  

GİRİŞ 
    
   Görme engeline sebep olan nedenlerden birçoğunun önlenebilir nitelikte 
olduğu araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir.  Bunun da en etkili yolunun, 
görme engelliliğin oluşmasını önlemek olduğu belirtilmektedir.  
 
   Görme yetersizliğine sahip olan çocukların erken tanılanıp müdahaleye 
başlanılması önemli yararlar sağlamaktadır. Diğer engel gruplarında olduğu gibi 
görme yetersizliğinin erken tanılanması önemli bir yere sahiptir. 
 
   Görme güçlüğü veya görme engeli ne kadar erken teşhis edilirse, farkına 
varılırsa, müdahale edilirse; çocuğa o kadar fazla yardım edilebilir. Görme güçlüğü 
erken tanılandığında, teşhis edildiğinde görme güçlüğünün önüne geçmek ya da 
görme yetersizliğini önlemek mümkün olabilmekte, çocuğun tedavi edilebilme 
olasılığı artmaktadır.  
 
   Yaşamın ilk yıllarında verilen sistematik bir destekle, çocukların bütün 
kapasiteleri en üst düzeyde ortaya çıkarılabilmekte ve temel eğitim için alt yapı 
hazırlanmış olmaktadır. 
 
   Erken tanı sonucunda tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, alınan 
erken eğitim önlemleriyle çocuğun daha olumlu yaşam sürmesi sağlanabilir, 
çocuğun gereksinimlerine uygun olan eğitim programlarına yerleştirilebilir.   

 

 
 

 Yapılan araştırmalar, özellikleri ve gereksinimleri ne olursa olsun, erken 
tanı ve eğitimin çocuklar üzerinde olumlu etkisini kanıtlar niteliktedir. 

   Erken çocukluk eğitimi programlarına katılan bebeklerin katılmayanlara 
göre gelişimlerinin hızlandığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerinde artış olduğu, 
fiziksel gelişimlerinin bile farklılaştığı görülmektedir. Bundan dolayı, özel 
gereksinimli çocukların erken tanı ve teşhisi önemli bir gereklilik hâline gelmiştir. 
Ancak çocukların bireysel özellikleri ve zihinsel becerilerinin, yaşadıkları aile ve 
sosyal çevrenin bu süreçteki önemini göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Ö
rn

ek
 •Erken yaşlarda yapılan ameliyat veya uygulanan ilaç tedavileriyle, 

çocuğa görme yeteneğini tekrar kazandırabilmek mümkün 
olabilmektedir.  

•Ancak ameliyat gibi tıbbi müdahaleler sonucunda, bireyin görmesi 
normal gelişim gösteren çocukların seviyesine ulaşmasa bile, 
çocuğun mevcut durumundan daha iyi görmesi sağlanabilir.  
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Görme 

yetersizliğini 
önleyebilmek için 

çeşitli 
uygulamalar 

yapılmaktadır.  

 
  Bu bölümde; görme engelini önleme yolları, erken tanı, görme 
yetersizliğinin olası belirtileri ve tarama araçları ile ilgili genel bilgilere yer 
verilecektir.   

GÖRME ENGELİNİ ÖNLEME YOLLARI 
 
Çocuk Körlüklerini ve Görme Engelini Önlemek için Neler 
Yapılabilir? 
 
  Bu soruya verilecek yanıtlar, görme engellini veya görme yetersizliğini 
önlemede yol gösterici olacaktır.  
 
  Bu bölümde, çocuk körlüklerini ve görme engelini önlemek içim neler 
yapılabilir sorusu dört başlık altında ele alınmıştır; kamuoyunun eğitimi ve 
bilinçlendirilmesi, tıbbi hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yasal 
önlemlerin alınması ve dikkate alınması gereken diğer faktörler.   
 
  Önleme, bu dört ana başlığın içerisinde; bağışıklığı güçlendirme, iyi 
beslenme, anne ve bebek sağlığı, sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıkları kontrol 
etme, tedavi koşullarını yaygınlaştırma ve sağlık eğitimi gibi alt başlıkları da 
içermektedir.    
 
Kamuoyunun eğitimi, bilgilendirilmesi 

• Okul programlarında göz ve sağlık tedbirlerine yer verilmesi, öğrencilerin 
göz hastalıkları, kaza çeşitleri, sağlıklı okuma alışkanlıkları ile ilgili gerekli 
bilgilerin verilmesi, 

• Akraba evliliğin sakıncaları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, 

• Daha önceden akraba evliliği yapmış olan bireylerin genetik danışma 
merkezlerinden yararlanmaları konusunda uyarılması, 

• Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla gazete, dergi, broşür, basılı yayın 
araçlarından; televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçlarından yararlanılması 
gerekmektedir. 
 

 
 
 
 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 • Kamuoyunun bilinçlendirilmesi veya eğitimi 
amacıyla neler yapılabilir? 
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Ülkemizde çocuk 
körlüklerinin en 

önemli nedeninin 
kalıtım olduğu 
bilinmektedir. 

Tıbbi hizmetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 
• Okullarda çocukların düzenli aralıklarla göz taramalarının, muayenelerinin 

yapılması, (İhtiyacı olanlara gözlük, tedavi, ameliyat vs. gibi desteklerin 
sağlanması), 

• Doğal frengi gibi görme gücüne zarar verebilecek hastalıklara karşı gerekli 
tedbirlerin önceden alınması, (Özellikle evlilik öncesi sağlık kontrollerine 
gerekli önemin verilmesi), 

• Birçok görme bozukluğu optik düzeltmelerden büyük fayda görmektedir. 
Gözlük, optik düzeltme ve bununla ilgili olan gerekli bütün hizmetlerin 
artırılması, 

• Doğum öncesinde annenin tıbbi denetim altında tutulması ve doğumun 
yetkili kişiler tarafından yapılmasının sağlanması, (Bu sayede doğum 
esnasında meydana gelebilecek olumsuz sonuçlara zamanında müdahale 
edinilmesinin sağlanması), 

• Trahom hastalığı ile ilgili tedbirlerin alınması, 

• Erken doğan bebeklere kuvözde verilen oksijenin kontrollü verilmesi, 

• Gebelik döneminde görülen kan uyuşmazlığı, kızamıkçık, beyin kanaması 
gibi nedenlerin etkilerini önleyecek modern tıp, teknik ve yöntemlerinin 
geliştirilmesi,  

• Vereme karşı geliştirilen koruyucu aşıların, verem mikrobunun gözde 
yarattığı tahribatı yok edecek nitelikte olması gerekmektedir. 

 
 
Yasal önlemlerin alınması 

• Genetik danışma servislerinin yaygınlaştırılarak ücretsiz olarak hizmet 
verilmesinin sağlanması,  

• Sık ve ileri yaşlarda doğumların önlenmesi, 

• Oyun alanları, iş yerleri ve okullarda görülebilecek kaza ihtimalleri dikkate 
alınarak, kazaların oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınması, 

• Okul yapılarındaki ve sınıflardaki aydınlatmanın göz sağlığını koruyacak 
nitelikte olmasına dikkat edilmesi, 

• Koruma ve önlemeyi gerektiren durumlarda, vatandaş ve görevlileri 
zorunlu duruma getirecek, sorumluluklarını belirleyecek yasa ve 
yönetmeliklerin yapılması gerekmektedir. 

 
Dikkate alınması gereken diğer faktörler 

• Öncelikli olarak görme yetersizliği, nedenleri, önleme ile ilgili daha çok 
veri toplanmalıdır. Ülkemizde çocuk körlüklerinde önemli nedenlerin 
genetik ve çevresel faktörler olduğu bilinmektedir. Ancak birçok 
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Görme keskinliği, 

gözün özel bir 
mesafeden 

görebilme ve 
ayrıntıları fark 

edebilme 
yeteneğidir. 

hastalıkta (genetik göz hastalıkları dâhil) çevresel faktörleri önlemek ve 
bilmek mümkün olamayabilmektedir.  

• Kızamıkçık sendromu ve kızamık için aşıların yapılması, çocuk körlüklerini 
önlemede yararlı olmaktadır. 

• Katarakt ve glokom çocuk körlüklerinin tedavi edilebilen 
nedenlerindendir. Bu özelliklere sahip olan çocukları, erken tanı için 
hemen bir merkeze yönlendirmek ve tedavi edilmesini sağlamak 
önemlidir.  

• Okul sağlık hizmetlerinin ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmasının 
sağlanması gerekmektedir. 

• Vitamin A eksikliği küresel olarak çocuk körlüklerinin ana nedenleri 
arasındadır. Vitamin A bakımından zengin besin kaynaklarının 
bulunabilirliğini arttırmak ve beslenme eğitimi üzerine odaklanılmalıdır.  

• Çiçek ve kızamık gibi aşıların zamanında yapılması sağlanmalıdır. 

• B vitamini eksikliğinin yarattığı körlüklere karşı, beslenme konusunda 
edinilen bilgiler ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

• Tıp hizmetlerinin yeterli biçimde yaygınlaştırılması, doktor sayısı ile 
birlikte, hemşire, ebe, sağlık memuru ve teknisyenleri gibi doktora göre 
daha kısa sürede yetişecek personel sayısının artırılması sağlanmalıdır. 

• Büyük okullarda okul hemşireleri, küçük okullar için gezici hemşireler 
önerilebilir. 

•  Düzenli taramalar sonucunda görme yetersizliği olanlar, hastane ve 
sağlık merkezine gönderilmelidir. 

 
 

ERKEN TANI 
  Görme yetersizliğinin kesin tanısı göz doktorları tarafından yapılmaktadır. 
Ancak okullarda, sınıflarda yapılan genel göz taramalarında kullanılan araçlar veya 
yöntemler, kesin tanının yapılabilmesi ve öğrenmeyi etkileyen görme keskinliği 
yetersizlik düzeylerinin belirlenmesi amacına hizmet etmektedir.  
 
  Bebeklik ve erken çocukluk döneminde, görme bozukluğu olan 
çocuklardan ilk şüphelenenler ebeveynler, öğretmenler ve çocuk doktorlarıdır. 
“Çocuklar elindeki nesneyi görmek için yüzüne çok yaklaştırıyorsa, el – göz 
koordinasyonu zayıfsa, göz hareketlerinin koordinasyonunda güçlük çekiyorsa” bu 
tarz davranışlar görme yetersizliğinin varlığına işaret olabilir. 
 
  Çocuğa görme bozukluğu tanısının konulabilmesi için, görme keskinliğinin 
ve görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Sınıflarda, okullarda 
görme yetersizliği olan çocukların belirlenebilmesi amacıyla ilk olarak görme 
engelinin olası belirtilerinin fark edilmesi gerekir. Daha sonra fark edilen çocuğun 
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görme keskinliğinin ölçülmesi için genel (kaba) tarama araçları olan Parmak Testi, 
Mum Testi ve Snellen Kartı kullanılmaktadır.  
  
  Okullardaki görme taramalarında Snellen Kartı yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu kartla öğrencilerin görme keskinlikleri kabaca ölçülmektedir. 
Okuldaki taramada öğrencinin uzağı görme keskinliğinin sınırlı olduğu fark edilir 
veya görme keskinliğinden şüphe edilirse, çocuk ayrıntılı tanı ve görme 
keskinliğinin düzeltilmesi için göz doktoruna yönlendirilmesi yapılmalı ve aileye de 
bu konuda yardımcı olunmalıdır. 
 
 

GÖRME YETERSİZLİĞİNİN OLASI BELİRTİLERİ 

  Aşağıdaki durumlar görme yetersizliğinin olası belirtilerine işaret veya 
çocuğun görme yetersizliğinden etkilendiğini anlamaya ilişkin ipuçları 
olabilmektedir.  
 

• Çocuğun sürekli olarak ve aşırı bir şekilde gözlerini ovuşturması, 

• Çocuğun gözlerini kısarak veya kapatarak bakması,  

• Gözüne daha fazla yakınlaştırarak nesnelere bakması,  

• Uzaktaki nesneleri ve yakını görmede güçlük yaşaması,  

• Gözlerini daha fazla kırpıştırması, 

• Gözlerinde şaşılığın olması, 

• Gözlerin sulanması,  

• Göz kapağında şişme, kızarıklık olması, 

• Gözlerinin kaşınması, yanması, 

• Net görememesi, 

• Görmesinde bulanıklık ve görüntünün çift olması, 

• Yeni doğan bebeklerde göz bebeklerinin beyaz renkte olması, 

• Göz kürelerinin olması gerekenden daha büyük veya daha küçük olması, 

• Bebeğin ışık kaynaklarına bakmaması, 

  Çocukta yukarıda sıralanan özelliklerden bir kaçı varsa, çocuğun görme 
yetersizliğine sahip olma olasılığı yüksektir. Çocuğun bir göz doktoruna 
götürülerek kontrolden geçirilmesi sağlanmalıdır.  
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Snellen Kartı, 
uzak görme 
keskinliğinin 

belirlenmesine 
yardımcı olan, 

kaba görme 
tarama aracıdır. 

 
 
 

TARAMA ARAÇLARI 
Snellen Kartı  
  Görme keskinliği genellikle Snellen Kartı kullanılarak ölçülmektedir. Snellen 
Kartı sekiz sıra ve her sırada farklı büyüklükte olan E harfinden oluşmaktadır. Sekiz 
sıradan her biri 4, 5, 6, 9, 12, 15, 21 ve 30, 60 metre uzaklığı ifade etmektedir. Her 
sırada birden fazla E harfi bulunur. Her bir E harfinin kolları ayrı yönlere 
bakmaktadır. (Aşağıya, yukarıya, sağa ve sola).  
  Kartın uygulanmasında görme keskinliği, ölçülen kişiden kendisine 
gösterilen E harfinin kollarının hangi yöne baktığını söylemesi istenmektedir. Bu 
kartı öğretmen kendisi tek başına kullanabileceği gibi, bir uzman yardımıyla da 
uygulayabilir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Şekil 5.1. Snellen Kartı 

Bi
re

ys
el

 E
tk
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• Çevrenizde görme yetersizliği tanısına sahip olan  bir 
çocuğu gözlemleyerek, çocuğun gösterdiği 
davranışları görme yetersizliğinin olası belirtileri ile 
karşılaştırınız . 
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Snellen Kartı ile 

bireyin yakını nasıl 
gördüğünü, yazılı 

materyali ne kadar 
iyi okuyacağı 

hakkında yeterli 
bilgi elde 

edilememektedir. 

 
Parmak testi kör 

ve az gören olarak 
tanımlanan görme 

yetersizliğinden 
etkilenmiş 
çocukların 

belirlenmesine 
hizmet 

etmektedir. 

  Snellen Kartı 20 ayak (6.04 m) uzağa yerleştirilerek, çocuğun görmesi test 
edilmektedir. Normal görme keskinliğine sahip olan bireyler bu mesafeden her bir 
sıradaki E harfinin kollarını ayırt edebilmektedir. 
 
  Snellen Kartı kaba bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Yapılan 
taramalarda çocuk doğru cevaplar veriyorsa sorun yoktur denilebilir. Ancak çocuk 
yanlış cevaplar veriyorsa, çocukların uzağı görme ile ilgili problem yaşadığı fark 
edilirse, çocuk daha ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması için göz doktoruna sevk 
edilmelidir.     
 
  Snellen Kartı, görme bozukluğunun ölçülmesinde sınırlı kalmaktadır. 
Snellen Kartı ile belirli bir uzaklıktaki görme keskinliği ölçülmektedir. Bireyin yakını 
nasıl gördüğünü, yazılı materyali ne kadar iyi okuyacağı hakkında veya bireyin 
görme alanı ile ilgili yeterli bilgi sağlamamaktadır. Çünkü görme keskinliği ile 
görme gücünü kullanma yeterliliği aynı değildir. Snellen Kartı, değişik düzeylerde 
uzağı görme problemi olan çocukların belirlenmesine hizmet etmektedir.  

 

 
 
 
Parmak Testi 
  Üç yaşından büyük çocuklar ve yetişkin bireyler için tarama amacıyla 
kullanılan görme testidir. Parmak testi kör ve az gören olarak tanımlanan görme 
yetersizliğinden etkilenmiş çocukların belirlenmesine hizmet etmektedir. 
 
  Testin uygulanmasında, çocuktan ya da bireyden üç metre uzaklıkta, 
çocuğun veya bireyin karşısında durulur. Işığın çocuğun arkasından gelecek şekilde 
ayarlanmasına dikkat edilir.   
 
  Bir elin üç parmağı kaldırılarak, çocuktan ya da bireyden kaldırılan parmak 
sayısı kadar parmağını kaldırması istenir. Çocuk üç parmağını da kaldırırsa görme 
de güçlük yoktur denilebilir. Ancak üç parmağı yapamazsa, iki parmakla tekrar 
denenir. Yine yapamazsa dört parmakla tekrar edilir. Yapılan denemelerin 
sonunda çocuktan başarılı sonuçlar elde edilmezse, görme probleminin varlığına 
işaret olabilir. Çocuk ayrıntılı göz değerlendirilmesi için göz doktoruna 
yönlendirilebilir.  
 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 

• Şekil 5.1. de gösterilen Snellen Kartını kullanarak  5 (beş) 
çocuğa görme taraması yapınız. 
 

• Yaptığınız taramaları not alarak birbirleriyle karşılaştırınız.  
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Mum Testi’nde 
çocuğun gözleri 
ile mumu takip 
etmesi beklenir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5.2. Parmak Testi  
 

 
Mum Testi 
  Üç yaşından küçük çocuklar için uygulanan görme tarama testidir.  
  Testin uygulanmasında, çocuk annesinin kucağına oturtulur. Çocuğun 
gözlerinin önünde (yaklaşık 30-50 cm) yanan mum tutulur. Mum aşağı-yukarı ve 
sağa-sola doğru hareket ettirilerek, çocuğun gözleri ile mumu izleyip izlemediği 
kontrol edilir. Çocuk mumu izlemiyorsa aynı işlemler birkaç kez tekrarlanır. 
   Bu işlemlerin sonunda çocuk hareket ettirilen mumu gözleri ile izlemiyorsa 
görme yetersizliği ihtimaline karşın göz doktoruna başvurulabilir.  Çocuk gözleri ile 
mumu takip ediyorsa görme güçlüğünün olmadığı söylenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5.3. Mum Testi 
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• 7 (yedi) çocuğa Parmak Testi yöntemini kullanarak 
görme taraması yapınız. 
 

• Yaptığınız taramaları not alarak karşılaştırınız.  
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• Çevrenizde üç yaşından küçük çocuklardan 3 (üç) çocuğa Mum 
Testi yöntemini kullanarak görme taraması yapınız. 

• Yaptığınız taramaları not alarak karşılaştırınız.  
Ta

rt
ış

m
a • Tarama araçlarının kullanım yararlarını ve bu araçların 

sınırlılıklarını tartışınız.  
• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 

“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 

Ta
rt

ış
m

a • Erken çocukluk döneminde görme yetersizliği tanısı almış 
olan çocuğa karşı görev ve sorumlulukları; öğretmen, aile ve 
toplum açısından tartışınız.  

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 
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Ö
ze

t 

 
•Görme engelliliğe sebep olan nedenlerden birçoğunun önlenebilir 

nitelikte olduğu araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir.   
•Görme güçlüğü erken tanılandığında, teşhis edildiğinde görme 

güçlüğünün önüne geçmek ya da görme yetersizliğini önlemek 
mümkün olabilmekte, çocuğun tedavi edilebilme olasılığı 
artmaktadır.  

•Görme  yetersizliğini veya görme engelini önleme, kamuoyunun 
eğitimi, tıbbi hizmetlerin geliştirilmesi, yasal önlemler ve diğer 
faktörler olmak üzere dört başlıkta ele alınmaktadır. 

•Görme yetersizliğinin kesin tanısı göz doktorları tarafından 
yapılmaktadır.  

•Okullardaki görme taramalarında Snellen Kartı yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu kartla öğrencilerin görme keskinlikleri kabaca 
ölçülmektedir.  

•Çocukta görme yetersizliğinin olası belirtilerinden bir kaçı varsa, 
çocuğun görme yetersizliğine sahip olma olasılığı yüksektir.  

•Görme taramalarında Snellen Kartı, Parmak Testi ve Mum Testi 
kullanılmaktadır.  

•Görme keskinliği genellikle Snellen Kartı kullanılarak ölçülmektedir. 
Snellen Kartı sekiz sıra ve her sırada farklı büyüklükte olan E 
harfinden oluşmaktadır.  

•Parmak Testi, üç yaşından büyük çocuklar ve yetişkin bireyler için 
tarama amacıyla kullanılan görme testidir. Parmak testi kör ve az 
gören olarak tanımlanan görme yetersizliğinden etkilenmiş 
çocukların belirlenmesine hizmet etmektedir. 

•Mum Testi, üç yaşından küçük çocuklar için uygulanan görme 
tarama testidir.  
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Ö
de

v •Bulunduğunuz bölgede gözün korunması ve görme engelini 
önleme ile ilgili olarak ne gibi önlemlerin alındığını ve alınan 
önlemlerin yeterli olup olmadığını, 200 kelimeyi geçmeyecek 
şekilde belirtiniz.   
 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını 
sistemde ilgili 
ünite başlığı 

altında yer alan 
“bölüm sonu 

testi” bölümünde 
etkileşimli olarak 

cevaplayabilirsiniz
 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Sekiz sıra ve her sırada farklı büyüklükte “E” harfinden oluşan tarama aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Snellen Kartı  
b) Mum testi  
c) Görme keskinliği 
d) Parmak testi 
e) Görme alanı 

 
2. Görme bozukluğunun kesin tanısı aşağıdakilerden hangisi tarafından 

konulmaktadır? 
a) Öğretmen 
b) Ebeveyn  
c) Göz doktoru 
d) Hemşire 
e) Okul müdürü  

 
3. Aşağıdakilerden hangisi Parmak Testi ile ilgili yanlış bir ifadedir?  

a) Tarama amacıyla kullanılır. 
b) Işık uygulayıcının arkasından gelir. 
c) Uygulanmasında çocuktan üç metre uzaklıkta durulur. 
d) Üç yaşından büyük çocuklara uygulanır. 
e) Görme yetersizliğinden etkilenmiş kişilerin belirlenmesine hizmet 

eder. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi Mum Testi ile ilgili doğru bir ifadedir? 
a) Üç yaşından büyük çocuklara uygulanır. 
b) Mum 2 metre uzaklıkta tutulur. 
c) İlk denemede çocuk mumu takip edemezse başka deneme yapılmaz 
d) Mum sadece sağa-sola hareket ettirilir. 
e) Çocuk annesinin kucağına oturtulur. 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliğini önleme ile ilgili yanlış bir 

ifadedir? 
a) Akraba evlilikleri konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. 
b) Tıbbi hizmetler geliştirilmelidir. 
c) Bağışıklık güçlendirilmelidir. 
d) Erken doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmelidir. 
e) İyi beslenme sağlanmalıdır. 
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6. Okulunda genel (kaba) göz taraması yapmak isteyen bir okul müdürü 
aşağıdaki tarama araçlarından hangisini kullanmalıdır? 

a) Snellen kartı 
b) Mum testi  
c) Parmak testi 
d) Türkçe Testi  
e) Başarı Testi 

 
7. Sınıfında görmesinden şüphelendiği öğrenci bulunan bir sınıf öğretmeni 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
a) Öğrenciyi hemen doktora yönlendirmelidir. 
b) İdareden, öğrencinin başka sınıfa aktarılmasını istemelidir. 
c) Öğrenci rehberlik araştırma merkezine gönderilmelidir. 
d) Öğrencinin görme keskinliğini değerlendirmelidir. 
e) Öğrencinin ailesinde, görme yetersizliği olup olmadığını 

öğrenmelidir. 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi, görme yetersizliğinin olası belirtilerinden 
değildir? 

a) Gözlerini fazla kırpıştırması 
b) Nesnelere, gözüne daha fazla yaklaştırarak bakması 
c) Uzun süre kitap okumak istemesi 
d) Gözlerinin sulanması 
e) Gözlerini kısarak bakması 

 
9. Snellen Kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Uzağı görme problemi olan çocukların belirlenmesine hizmet eder. 
b) Kartı sadece uzmanlar uygulayabilirler. 
c) Çocuğun yazılı materyali nasıl okuyacağı hakkından yeterli bilgi 

sağlamamaktadır. 
d) Uygulama “E” harfinin kollarının hangi yöne baktığı sorularak yapılır 
e) Tüm harfler aynı büyüklükte değildir. 

 
10. Görme yetersizliğinin belirtilerini gösteren çocuğa aşağıdaki işlemlerden 

hangisi uygulanır? 
a) RAM’a yönlendirilir. 
b) Çocuk göz doktoruna gönderilir. 
c) Görme engelliler okuluna gönderilir. 
d) Hiçbir işlem yapılmadan beklenir. 
e) Görme keskinliğinin ölçülmesi sağlanır. 

 
Cevap Anahtarı 

1.A, 2.C, 3.B, 4.E, 5.D, 6.A, 7.D, 8.C, 9.B, 10.E   
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Görme engelli çocuklarn 

eğitimlerini açıklayabilecek, 
•Görme engelli çocukların eğitim 

ortamlarını tanımlayabilecek, 
•Görme engelli çocukların okuma 

yazma etkinliklerini 
açıklayabilecek, 

•Görme engelli çocukların 
bağımsız hareket becerilerinde 
kullandığı yöntemleri 
tanımlayabilecek, 

•Görme engelli çocukların öz 
bakım, günlük yaşam ve sosyal 
becerilerini açıklayabilecek, 

•Görme engelliler için kullanılan 
destek teknolojileri 
açıklayabileceksiniz. 
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
Körlerin eğitimine 
dünyada Valentin 
Hauy tarafından 

açılan okul ile 
Türkiye’de Grati 

Efendi tarafından 
açılan görme 

engelliler bölümü 
ile başlanılmıştır.    

GİRİŞ 
Kör bireylerin eğitiminin kökeni yaklaşık olarak M.Ö. 4. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. Bu dönemde körlere sağlanan hizmetler, kör bireylerin bakımlarını 
sağlamaya yönelik olmuş, birçok bakımevi ve hastane açılmıştır. İspanya 
Saragossa’da Francisco Lucas tarafından, 1517’de körlerin okuyabilmesi için 
normal harfleri tahtaya kazıyarak bir tablet geliştirilmiştir. Parade Francisco Lana 
1670’de körler için, değişik noktalardan oluşan bir yazı biçimi önermiştir, yine bu 
dönemlerde Almanya’da Schoenberger körlerin okuyabilmesi için, teneke levhalar 
üzerine devingen harfler yapmıştır.    

Görme engelli bireylerin eğitimlerine, Paris’Te Valentin Hauy tarafından, 
1785’te ilk yatılı kurum açılarak başlanmıştır. Genç Körler Enstitüsü olarak bilinen 
bu okul, Fransız Fen Bilimleri Akademisi ve Fransız Yardım Sevenler Derneğinin 
yardımları ile açılmıştır. Fransız Devrimi’nden sonra körler okulları dünyanın her 
yerine yayılmaya başlamıştır.    

1819’da Charl Barbier ilk noktalı kabartma alfabeyi geliştirmiştir. Fakat bu 
alfabenin algılanmasının zor olması nedeniyle, kendisi de kör olan Louis Braille bu 
alfabede düzenlemeler yaparak, körlerin günümüzde de kullandığı okuma yazma 
sisteminin temelini oluşturmuştur. Farklı ülkelerde başka kabartma yazı geliştirme 
girişimleri olmasına rağmen, Louis Braille tarafından geliştirilen Braille Sistemi 
daha çok benimsenmiş ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Ülkemizde görme engellilerin eğitimine, İstanbul Sultan Ahmet’teki Ticaret 
Mektebi’nin bir bölümünde, Grati Efendi tarafından 1889’da açılan sağırlar 
okuluna eklenen görme engelliler bölümünde başlanılmıştır. 

19. yüzyılın sonlarına doğru, Beyrut ve Mardin’de görme engelliler için 
eğitim kurumları açılmıştır. İzmir’de Grati Efendi’den sonra, 1921’de sağır-dilsiz ve 
körler okulu açılmıştır. Bu okul, 1923’te Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığına, 
1950’de Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 1951’de okul sağırlara tahsis 
edilmiş ve körler bölümü Ankara’ya nakledilmiştir.  

1970’li yıllardan sonra körler okullarının sayısında artış olmuştur. Sırasıyla 
İstanbul, İzmir, Tokat ve Ankara’da körler okulları açılmıştır. 1980’li yıllara kadar 
sağırlar, dilsizler ve körler için birkaç tane daha okul açılmıştır.  

1991 yılında I. Özel Eğitim Konseyi toplanmış ve özel eğitim alanıyla ilgili 
bir komisyon kurulmuştur. 1992 yılında Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1992-1995 tarihleri arasında körler 
okullarının adı Görme Engelliler Okulu olarak değiştirilmiştir. Bu dönemdeki 
gelişmeler, görme engellileri de içeren çeşitli yasal düzenlemelerin, projelerin ve 
uygulamaların günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.    

1997 yılında çıkarılan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile özel eğitimde yeni bir devir başlamış ve bu KHK ile özel eğitim 
hizmetlerinin nasıl olacağı betimlenmiştir. 50’li, 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda ve 
günümüzde de görme engelli çocukların topluma hazırlanmaları, yetersizlikleri 
dikkate alınarak ve program odaklı yani programı merkeze alan eğitim yaklaşımıyla 
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
 Görme engelli 

bireylerin 
programları, genel 
eğitimden farklılık 

göstermemektedir. 
Ancak kullanılan 

araç-gereç, 
yöntem, ortam 

yönünden 
düzenleme 

gerekmektedir. 

yatılı körler okullarında eğitim gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda son 
yıllarda, görme engelliler okullarına gelen öğrenci sayılarında artış olmuştur. 

Görme engellilerin eğitimlerinde bireysel özelliklerin dikkate alınması ile az 
görenler sınıfları açılmış ve kaynaştırma uygulamaları başlatılmıştır.  

Çeşitli illerde görme engelli çocuklar için açılan özel sınıfları ile görme 
engelli çocuklar normal ilköğretim okullarında eğitim gören akranları ile aynı 
sınıfta beraber okuyabilmeye başlamıştır. 

Görme engelliler ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirme çalışmaları 
günümüzde, Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan, Özel Eğitim Bölümü, Görme 
Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ile devam etmektedir. Bu bölüm 1993 yılına 
kadar Özel Eğitim Bölümü’nde sonradan seçilen bir alan iken, bu tarihten itibaren 
bağımsız bir bölüm haline getirilmiştir. 

 

GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ 
  Görme engelli çocuklar, bazen engellerinden dolayı bazen de toplumun 
anlayışsız tavırlarından dolayı engellerini daha fazla hissedebilmekte ve olumsuz 
yönde etkilenmektedirler. Görme engellilerin yaşadığı bu olumsuz duyguları en 
aza indirgeyebilmek ve bu duygularla baş edebilme becerisini kazandırabilmek 
için, görme engelli çocukların küçük yaştan itibaren eğitime alınmaları, bu 
çocukların gelişimleri açısından önemlidir. 

  Günümüzde, özel eğitim okullarında görme yetersizliği olan bireylere okul 
öncesi ve ilköğretim düzeyinde eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Görme engelliler 
ilköğretim okulları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel 
Müdürlüğüne bağlı olup, ilk kısmında beş yıl, ikinci kısmında üç yıl süre ile eğitim 
verilmektedir. 

   Ülkemizde görme engeli çocuklar ilköğretim kademesindeki öğrenimlerini 
görme engelliler için açılmış olan gündüzlü ve yatılı özel eğitim okullarında 
sürdürmektedirler. İlköğretim düzeyindeki görme engelliler okullarının tamamı 
yatılı eğitim vermektedir. Ancak bu okullara gündüzlü öğrenciler de devam 
edebilmektedirler. Bu okullarda öğrenimini tamamlayan görme engelli öğrenciler, 
görenlerin devam ettiği orta öğretim kurumlarında öğrenimlerini 
sürdürebilmektedir.  Orta öğretim eğitiminden sonra, üniversite sınavlarında 
başarı gösteren görme engelli öğrenciler de yüksek öğretimlerine devam 
edebilmektedirler.    

  Normal gelişim gösteren çocukların takip ettikleri ilköğretim programı 
görme engelli çocuklar için genelde uygun olmakla birlikte, program ve öğretim 
süreçlerinde uyarlamalar yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Görme engelli 
bireylerin eğitimleri; program, personel, eğitim ortamları ve araç-gereç yönünden 
genel eğitime devam eden öğrencilerden farklılıklar göstermektedir. Görme 
engelli öğrencilerin, derslerdeki hedef davranışları gerçekleştirebilmeleri için, 
dersin içeriğinde değişiklik yapılmasından ziyade, öğretim yöntemi ve araç 
gereçleri kapsayan öğretim süreçlerinde değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
 Görme engelli 
çocuklar yatılı 

okul, özel sınıf ve 
birlikte eğitim 
ortamlarında 

eğitim 
almaktadır. 

Öğretim sürecinde yapılması gerekli değişiklerden başlıcaları; Braille-Kabarma yazı 
kullanılması, büyük puntolu yazılar ve işitmeye dayalı öğretim materyallerinin 
oluşturulmasıdır. Bağımsız hareket ve günlük yaşam becerilerinin öğretimi de okul 
programlarına katılması gerekli dersler arasındadır. 
 

GÖRME ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM ORTAMLARI 
  Okul öncesi dönem eğitiminde, görme engelli çocuklar için sistematik bir 
eğitim etkinliği ülkemizde bulunmamaktadır. Görme engelli çocuklar okul çağı 
dönemine geldiklerinde sistematik eğitim etkinliklerinden yararlanabilmektedirler. 
  Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar; yatılı görme engelliler okulları, 
özel sınıflar ve birlikte eğitim ortamlarında eğitim almaktadırlar. 
 
Yatılı Görme Engelliler Okulları 
  Yatılı görme engelliler okullarına kör tanısı almış olan çocuklar kabul 
edilmektedir. Okulun müfredatını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olan “Körler İlkokulu Öğretim Müfredatı” oluşturmaktadır. Müfredatın içerisinde 
bulunan Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik derslerinin içerikleri ve hedefleri, okulun 
programına paraleldir. Ancak genel okul müfredatına ek olarak, programda beden 
eğitimi, bağımsız hareket, modelaj ve iş dersleri de yer almaktadır.  

  Görme engelliler okullarında, çocukların duyu kanalları, görme kalıntıları 
dikkate alınmaksızın dokunmaya ve işitmeye dayalı eğitim verilmektedir.  
 

Özel Sınıflar 
 Görme engelli çocuklar için, iki tür özel sınıf uygulaması bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, normal okulların içerisinde görme yetersizliği bulunan çocukların 
devam ettiği özel sınıflardır.  İkincisi ise, az gören olarak tanılanan çocukların 
devam ettiği özel sınıflardır. Az gören sınıflarında öğrencinin tercih ettiği duyu 
kanallarına göre eğitim verilmektedir.  
 

Birlikte Eğitim Ortamları 
 Görme engelli çocukların, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte 
aynı sınıfta ve okulda eğitim almalarıdır. Ancak bu eğitim ortamlarında, sistemli bir 
uygulama olmadığı için bu çocukların eğitim ihtiyaçlarının saptanması, çocuklara 
özel müfredatın hazırlanması, öğretmenlere ekstra desteğin sağlanabilmesi 
mümkün olamamaktadır.  
 

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN OKUMA 
YAZMA BECERİLERİ 

Görme yetersizliği olan öğrenciler içerisinden birincil öğrenme kanalı 
olarak dokunmayı kullananlar, Kabartma Alfabe (Braille Alfabesi) ile okuma yazma 
öğrenmektedirler. 
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
Braille Alfabesi ile 
yazılmış kabartma 
kitaplar, normal 

kitaplara göre çok 
kalın ve çok yer 
kaplamaktadır. 

Kabartılmış altı nokta (Braille Sistemi), körlerin kullandığı dokunarak 
okuma sistemidir. Parmak ucuyla hissedilebilecek büyüklüklerde altı kabartma 
nokta bir dikdörtgen biçiminde, yukarıdan aşağıya üç nokta ve soldan sağa iki 
nokta olmak üzere dizilmesi şeklinde oluşmaktadır.  

 Kabartılmış noktalarda kolaylık sağlanması için, soldan aşağıya 1., 2. ve 3. 
nokta, sağdan aşağıya 4., 5. ve 6. nokta olarak sıralanmaktadır. Altı noktanın 
değişik şekillerdeki kombinasyonları ile harfler, rakamlar ve noktalama işaretleri 
oluşturulmaktadır. Altı noktanın oluşturduğu her dikdörtgenin içerisine altmış üç 
değişik karakter oluşturulabilmektedir.  
 

 
 
 
 
  

 
Şekil 6.1. Kabartılmış Altı Nokta Sistemi 

Braille Sistemi’nde sözcükler, normal yazıda olduğu gibi harf harf yazılır, 
sözcükler arasında boşluk bırakılır ve yazılar soldan sağa doğru okunur. Görme 
engelli bireyler okuma işlemini, parmak uçlarıyla kabartılmış harflere dokunarak 
gerçekleştirirler.   

Uzmanlar Braille Alfabesi ile okuma çalışmalarına başlamadan önce, 
görme engelli bireylerin ellerini ve parmaklarını etkili kullanma becerilerini 
kazanmalarının gerekliliğini belirtmektedirler. Ayrıca hafif parmak dokunuş 
becerileri ve dokunarak nesneleri ayırt etme becerilerinin de kazandırılması 
gerekmektedir.    

Braille Alfabesi’nde her harf, rakam ve noktalama işareti için bir 
dikdörtgen hücrenin kullanılması nedeniyle,  Braille Alfabesiyle yazılmış bir sayfaya 
sınırlı sayıda cümle yazılmakta, bu nedenle kabartma kitapların hacimleri artmakta 
ve normal kitaplara göre çok fazla yer kaplamaktadır. 

 Kabartma alfabe ile yazılmış metinlerdeki bu sınırlılıktan dolayı, 
sözcüklerin yazılmasında tekli kısaltma, ikili kısaltma, sözcük kısaltması ve hece 
kısaltmalarına gidilmiştir. Kısaltmalı yazı sistemi dilimizde yaygın olarak kullanılan 
kısaltılmalardan oluşmaktadır. Bu kısaltmalar rastgele yapılmamakla birlikte, belirli 
kurallar, düzenlemeler, dil bilgisi kuralları bağlamında yapılmaktadır. 

 
 

Ö
rn

ek
 

•Tekli kısaltmalarda, cümle içerisinde sadece "a"  harfi 
tek başına kullanıldığında,  bu "aynı" kelimesinin 
kısaltılmış yazımıdır.  
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
Tablet ile yazı 

yazarken, kâğıda 
kabartma harfleri, 

sayıları 
basabilmek için 

yazı veya çivi 
kalemi denen 

kalem 
kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6.2. Braille Alfabesi (Kabartma Alfabe) 
 
  Görme engelli bireylerin kabartılmış altı nokta ile yazı yazmasının tablet, 
yazı kalemi ve kabartma yazı daktilosu olmak üzere iki yolu bulunmaktadır.  

Tablet ve Yazı (Çivi) Kalemi  
  Tablet birbirine, üst üste tutturulmuş iki levhadan oluşmaktadır. 
Levhalardan biri satırlar hâlinde ve yan yana içi boş dikdörtgenlerden 
oluşmaktadır. Diğer levha ise boş dikdörtgenlerin tam altına gelecek şekilde, altı 
noktalık ayrı çukurlardan oluşmaktadır. Yazı yazılacak kâğıt bu iki levhanın arasına 
yerleştirilmektedir. Boş dikdörtgenlerin olduğu levha üstte, altı noktanın olduğu 
levha altta olacak şekilde ayarlanmaktadır.  

   Yazı veya çivi kalemi de denilen kalemle, dikdörtgenler arasından altı 
noktalı olan çukurlara bastırılarak kabartma yazı oluşturulmaktadır. Tablet ile yazı 
yazarken soldan sağa değil, sağdan sola doğru bir sıra izlenmektedir. Kabartılan 
yazı kâğıdı çıkartılıp ters çevrildiğinde, kabartılmış olan yazı üst yüzeye normal 
şekilde gelmektedir.    
 
 
 

 

 

 

 

 
Şekil 6.3. Tabletler ve Yazı (Çivi) Kalemleri 
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
Küptaş kasa ve küp 

taşlar ile görme 
engelli bireyler 

matematik 
işlemlerini 

yapabilmektedirler.  

Kabartma Yazı Daktilosu  
  Bu daktilolunun altı tuşu bulunmaktadır.  Her bir tuşla altı noktadan biri 
oluşturulmaktadır. Tuşlara basıldığında kabartılmış noktalar oluşmaktadır. Birden 
fazla noktanın kombinasyonundan oluşan harfleri, rakamları veya noktalama 
işaretlerini oluşturmak için, harfi, rakamı veya noktalama işaretini oluşturan 
noktaların tuşlarına aynı anda basmak gerekmektedir.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Şekil 6.4. Kabartma Yazı Daktilosu 

  Braille daktilonun kullanımı, tablet kullanımına göre daha basit ve 
pratiktir. Tablette çivileri basarak yazı yazmada çok fazla güç harcanırken,  
daktilonun tuşları ile yazı yazmak daha rahattır. Daktiloda birey doğru ya da yanlış 
yazdığını kontrol edebilir, düzeltmeleri anında yapabilir. Tablette yazılı olan kâğıdı 
çıkartıp, okumak gerekir. Yanlış yaptığı yeri bulup tekrar kâğıdı yerine koymak gibi 
karmaşık yapıya sahiptir.  

Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi 

  Matematik veya matematik dersleri görme engelli öğrencilerin üstesinden 
gelemeyeceği bir ders olarak görülmektedir. Ancak uygun eğitim ortamları 
sağlandığı takdirde, görme engelli öğrencilerin matematik öğrenmelerine bir engel 
yoktur.  

  Görme engelli öğrencilerin matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi 
derslerinin içeriği normal okulların içeriğinden farklılaşmamaktadır. Ancak 
kullanılan materyaller bakımından farklılık göstermektedirler. 
 

 
 
  Matematikte görme engelli öğrenciler işlem yapabilmek amacıyla küptaş 
kasa ve küptaşlardan, abaküsten ve Taylor Kasa gibi materyallerden 
yararlanmaktadırlar. 

Ö
rn

ek
 •Görme engellilerin, sıradan hesap makinelerinin yerine 

konuşan hesap makineleri; kâğıt, kalem ile işlem yapmak yerine 
ise abaküs kullanması, bu farklı yöntem ve materyallere örnek 
olarak gösterilebilir. 
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Görme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
Bağımsız 

hareketin, 
yönelim ve 

dolaşma olmak 
üzere iki 

boyutu vardır. 

  Küptaşların üzerinden Braille sayılarının sembolleri yer almaktadır. Küptaş 
kasa ise küptaşların içerisine girebileceği kare çukurlardan oluşan bir levhadır.  
Öğrenciler küptaşları kasadaki çukur yerlere yerleştirerek rakamları yazmakta ve 
işlemleri yapmaktadırlar. Ayrıca hazırlanacak, matematik ile ilgili materyallerin de 
görme engelli çocuklar için kabartılmış bir şekilde olması gerekmektedir.  
 

 

Şekil 6.5. Abaküs ve Küptaş Kasa 

 Fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde görme engelliler için kabartma 
haritalar ve küreler kullanılmaktadır. Fen bilgisindeki deney ve gözlemlerde 
öğrencilerin görme durumlarına uygun düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

  Sosyal bilgiler derslerinde resim, harita gibi görsellerin kullanımı ön plana 
çıkmaktadır. Bu görsel veya gözlenecek kavramlarla ilgili görme engelli öğrenciler 
güçlük yaşamaktadır. Görme engelli öğrencilerin bu derslerde başarılı olabilmeleri 
için, çok çeşitli ortam ve materyal düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadırlar.  
 
 

BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ  
  Bağımsız hareket becerileri bireyin bağımsız olmasını, sosyal etkileşimini, 
çevreye kabulünü ve bireyin bağımsız hareket etmesine fırsat vermektedir. 
Bağımsız hareket, özel tekniklerle görme kalıntısını ve diğer duyularını kullanarak 
bir yerden diğer bir yere gidebilme becerisini içermektedir.  

  Görme yetersizliği olan çocuklara öğretilmesi gereken önemli becerilerden 
biri bağımsız harekettir. Görme engelli bireyin engeli ile baş edebilmesi için 
bağımsız bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Bağımsız bir şekilde hareket 
edemeyen bireyin çevresini anlaması sınırlı olmaktadır. 

   Bağımsız hareket becerileri iyi olan görme engelli bireyin fiziksel, sosyal 
becerileri gelişecek ve başkalarına bağımlı olmak yerine kendine güveni olacaktır.  

  Bağımsız hareketin iki boyutu vardır:  Yönelim (zihinsel tasarım) ve hareket 
(dolaşma).  
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Bastonun 

renginin beyaz 
olması sembolik 

bir anlam 
taşımakta ve 
görsel olarak 

çevre tarafından 
fark edilmeyi 

sağlamaktadır. 

 Yönelim (Zihinsel Tasarım)  
  Görme engelli bireylerin fiziki çevre ile ilişkisinin farkına varmasıdır. 
Çevreyi anlama, tanıma ve çevrede bulunan nesneler ile ilişkisini kavraması için 
bireyin işitme, koklama ve dokunma duyularını kullanmasıdır. 

  Görme engelli bireyler, çevresi ile ilişkisini belirlemede seslerden önemli 
ölçüde yararlanmaktadır. Çevredeki nesnelerin çıkarttıkları sesler ve seslerin 
yaratmış olduğu yankılar aracılığıyla görme engelli bireyler nasıl bir çevre içinde 
bulunduklarını kavrayabilirler. Bu nedenden dolayı görme engelli bireyler için sesin 
nereden geldiğini ve kaynağını belirleyebilmesi son derece önemli olmaktadır.  
 

Hareket (Dolaşma)  
  Görme engelli bireylerin görme kalıntısından ve diğer duyularından 
yararlanarak rahat, bağımsız ve güvenli bir şekilde bir yerden diğer bir yere 
gidebilmesidir.  

  Bağımsız hareket eğitimi görme engelli bireyin hareket özgürlüğünü, 
sağlam kalan duyularını kullanma eğitimini, çevrenin etkili ve güvenli kullanımını 
sağlamaya yönelik olarak yapılan çalışmaları içermektedir.   

  Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmesini sağlayan dört 
uygulama bulunmaktadır; uzun baston, rehberle yürüme, rehber köpek ve 
elektronik araçlar.  
  
Uzun baston (beyaz baston)  
  Uzun baston, görme engelli bireylerin bağımsız hareket etmeleri için en 
fazla önerilen yardımcı araçtır. Beyaz baston görme engelli bireyler için bağımsız 
hareketi sağlayan, taşınması kolay olan ve katlanabilir özelliği olan bir araçtır.  

  Bastonun renginin beyaz olması sembolik bir anlam taşımaktadır ve diğer 
bastonlara göre biraz uzun olmasından dolayı uzun baston olarak da 
adlandırılmaktadır. Bu sayede baston taşıyan kişilerin çevredeki insanlar 
tarafından fark edilmesini ve destek olunabilmesini sağlamaktadır.  

  Görme engelli bireyler, uzun bastonun ucunu hafifçe zemine 
dokunduracak şekilde ve bastonu yay şeklinde hareket ettirerek önündeki 
engelleri fark edip, güvenli ve bağımsız bir şekilde hareket etmektedir.  

  Bastondan elde edilen dokunsal ve işitsel uyaranlar görme engelli bireyin 
önündeki engellerden önceden haberdar olmasını sağlamaktadır. Uzun baston ile 
görme engelli bireyler başkasına bağımlı olmadan hareket edebilmektedir. 
Dışarıdan gözlemlendiğinde çok kolay bir beceri gibi gözükse de, görme engelli 
bireylerin baston kullanmaları konusunda mutlaka eğitilmeleri gerekmektedir.  

  Baston kullanımının hangi yaşta öğretilmesine ilişkin tartışmalar, uzun 
zamandan beri süregelmiştir. Ancak bağımsız hareket edebilmenin gelişim 
üzerindeki etkisi fark edildikten sonra, bastonun öğretilmesine en erken yaşlarda 
başlanılması gerektiği düşüncesi kabul görmüştür.  
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Şekil 6.6. Beyaz (Uzun) Bastonlar 
 
 
Rehber köpek  
  Köpeklerin her yere alınmaması, köpekler için uzun bir eğitimin gerekmesi 
ve görme engelli kişiye bakım sorumluluğu getirmesi nedeniyle pratik değildir ve 
ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır.  

  Görme engelli gençler veya yetişkinler için rehber köpekler 
kullanılabilirken görme engelli küçük çocuklar için uygun olmayabilmektedir. 

   Ayrıca rehber köpekler, görme engelli bireylere her yerde, her ortamda 
yardımcı olamamaktadır.  
 
Gören rehber  
  Görme yetersizliği olan kişinin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde hareket 
etmesine yardımcı olmaktadır. Uzmanlar tarafından da gören rehber uygulaması 
önerilmektedir.  

  Gören rehber uygulamasında, görme engeli olan birey gören bireyin 
kolunu dirseğinin hemen üzerinde tutmalı ve gören rehberin yarım adım arkasında 
durarak yürümelidir. Bu duruş şekli, görme engelli bireyi tehlike yaratacak olası 
durumlara karşı korumakta ve rehberin beden hareketlerinin değişimiyle de 
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Gören rehber 
uygulaması, 

bağımsız hareket 
etmeyi 

kolaylaştırırken, 
başkalarına 

bağımlı olmaya 
neden olabilir. 

görme engelli bireye ipuçları sunmaktadır. Ayrıca gören rehberlere de rahat 
hareket imkânı tanımaktadır.  

  Gören kişinin, görme engelli bireyin kolundan tutarak rehberlik etme 
davranışı hatalı bir davranıştır.  

  Gören rehber olmak için; 

• Görme yetersizliği olan bireyin yardıma ihtiyaç duyduğunu fark ettiğinizde, 
yardıma ihtiyacı olup olmadığını kibar bir dille sorun. Bu durum görme 
engelli bireyi, sizin varlığınızdan haberdar edecektir. 

• Eğer görme engelli birey yardım teklifinizi kabul ederse, dirseğinizin üst 
kısmından kolunuzu tutmasını sağlayınız. Bu uygulamayı bilen görme 
engelli bireyler bu işlemi zaten yapacaktır.  

• Görme engelli bireyin yarım adım önünden yürümeye dikkat ediniz. Bu 
sayede vücut hareketleriniz görme engelli bireye ipucu sağlayacaktır. 

• Yürürken karşılaştığınız engelleri kısaca söyleyin.  

  Her zaman birini bulmadaki güçlük ve başkalarına bağımlı olmaya yol 
açması gibi nedenlerden dolayı, gören rehber uygulaması her zaman pratik 
olmamaktadır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Şekil 6.7.Gören Rehber Uygulaması 

GÜNLÜK YAŞAM, ÖZ BAKIM VE SOSYAL BECERİLER  
  Öz bakım becerileri, görme engelli bireyin kendi başına yeterli bir şekilde 
yaşamasını sağlayan beceriler olarak belirtilmektedir. Bunlar; giyinme-soyunma, 
yıkanma, tuvalet kontrolü, yemek yapma ve hazırlama gibi becerilerdir.  

  Bağımsız yaşama becerileri de alışveriş yapma, otobüse binme, iş arama, 
para kullanma gibi becerileri kapsamaktadır. 

 Görme engelli bireylerin eğitimlerinde günlük yaşam becerileri önemli bir 
yere sahiptir. Günlük yaşam becerilerinin öğrenilmesi, çocuğun ileriki yaşamında 
da bağımsız olabilmesi için mutlak olarak kazanması gereken becerilerdir. 

   Görme engelli bireyler günlük yaşam becerilerinde sorunlar 
yaşabilmektedirler. Normal gelişim gösteren çocuklar birçok beceriyi kendi 
kendine veya başkalarını gözleyerek öğrenmektedir. Ancak, görme engelli 
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Görme engelli 

bireylerin topluma 
kabul 

edilebilmeleri için, 
toplumun 

normlarına uygun 
sosyal davranışları 

sergilemeleri 
beklenir.  

  
Destek teknoloji, 

görme engellilerin 
hayatını 

kolaylaştıracak, 
bağımsız 

hareketlerini 
sağlayacak birçok 

aracı içermektedir.  

bireylerin bu becerileri öğrenmesinde veya becerilerin öğretilmesinde özel 
yardıma ihtiyaçları vardır.  

   Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin topluma kabulü ve 
yetersizliklerinden dolayı daha fazla olumsuz yönde etkilenmemeleri için günlük 
yaşam becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir.   Günlük yaşam becerilerinin 
öğretiminde beceri analizi ve öğretimin bireyselleştirilmesi gibi yöntemler 
uygulanmaktadır. 

  Görme engelli bireyler çevreden gelen sosyal işaretleri göremedikleri ve 
bunlara tepkide bulunamadıkları için, bu bireylerin sosyal gelişimlerinde gecikme 
yaşandığı ve akranlarıyla daha az vakit geçirdikleri belirtilmektedir. Görme engeli 
bireylerin kabul edilebilir davranışlarda bulunmaları toplumsal kabulleri ve 
toplumla bütünleşmeleri açısından önemlidir. 

• Çocuk total körse, yani hiç görmüyorsa, becerileri çocuğun ellerini tutarak 
birlikte yapınız. Çocuk az da olsa görmesinden yararlanabiliyorsa, 
becerileri kazandırmada görme duyusundan yararlanınız. 

• Çocuğun gereksinimleri ve yapabildikleri doğrultusunda öğretilecek 
becerileri bireyselleştiriniz. 

• Becerilerde, kolay olanlarından başlayarak daha zor olanlarına doğru bir 
sıra izleyiniz. Aşamalı olarak çocuğun bağımsızlaşmasını sağlayınız. 

• Çocuğa verdiğiniz yönergeleri açık ve anlaşılır bir şekilde veriniz.  

• Günlük kullanılan eşyaların her zaman aynı yerde olmasına, yemek yerken 
çocuğun hep aynı yerde oturmasını sağlayınız.  

• Çocuğun kullandığı materyallere dokunarak tanımasını sağlayın ve çocuğu 
sözel açıklamalarla bilgilendiriniz. 

• Yemek yeme becerilerinde önce katı olan yiyeceklerle başlayın daha sonra 
sulu yemekleri yeme becerilerine geçiniz. 

• Öz bakım becerilerinin öğretiminde çocuğun arkasında durarak öğretimin 
yapılmasının sağlayınız. 

DESTEK TEKNOLOJİ VE ÖNERİLER 

Destek teknoloji   
  Destek teknoloji genel olarak, yetersizliği olan bireylerin işlevsel 
becerilerinin ortaya çıkmasını ve kullanılmasını sağlayabilen araçlar olarak 
tanımlanmaktadır.  

  Görme engelli bireyler için destek teknolojiler bilgisayar yazılım ve 
donanım araçları, konuşan kitaplar, normal yazıyı Braille alfabesine 
dönüştürebilen yardımcı elektronik araçlar ve elektronik bağımsız hareket 
araçlarıdır.   
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  Bilgisayarın ekranında bulunan yazıları sesli bir şekilde çeviren programlar, 
Braille çıktı verebilen yazıcılar, ekran büyütme programları; teleskopik gözlükler, 
ayaklı büyüteçler, el büyüteçleri, büyük puntolu basılmış kitaplar, okuma stantları, 
konuşan kitaplar;  lazer bastonlar, kapalı deve televizyonlar, konuşan saatler gibi 
araçlar yardımcı destek teknolojilerin içerisinde yer almaktadır.  

 

 

 

 

      Şekil 6.7. Kameralı Okuma Sistemi         Şekil 6.8. Teleskopik Gözlük  

 

             
        Şekil 6.9. Büyüteçler                                         Şekil 6.10. Kapalı Devre Televizyon Sistemi 

Öneriler 

• Çocuk hiç göremiyorsa, çocuğa becerileri sözel olarak açıklayarak ve 
çalışılan beceriyi çocukla birlikte yaparak kazandırınız. 

• Çocuk sizi dinlerken yapmış olduğu beceriyi parmaklarıyla da yoklamasına 
her defasında izin ve fırsat veriniz. 

• Çocuk az görüyorsa görmesinden yararlanarak becerileri kazandırınız. 
Ayrıca diğer duyu organlarını kullanarak da yeni şeyleri öğrenebilmeleri 
için çocuk muhakkak desteklenmelidir. 

• Çocuğun bağımsız olarak yapabildiği beceriler varsa, çocuğun bu becerileri 
nasıl yapabildiğine bakınız ve daha sonra çocuğun yapacağı becerileri 
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Görme engelli 

çocuklarla 
çalışan herkesin 

görme engelli 
bireylerin 
özellikleri 

hakkında bilgi 
sahibi olması 

gerekmektedir.  

öğretirken bunlardan yararlanabilirsiniz. Bağımsız olarak becerileri 
yapması için çocuğu teşvik ediniz, çocuğa zaman ve fırsat veriniz. 

• Çocuğun bağımsız olarak yapamadığı durumlarda, beceriyi 
tamamlayabilmesi için çocuğa sadece yardım ediniz. 

• Çocuğa her defasında bir beceri ya da bu becerinin bir bölümünü 
öğretmeyi deneyiniz. Çocuk becerileri tamamladığında mutlaka 
ödüllendirin. 

• Görme engelli bir çocuğun tüm gün evde bulunması, evden dışarıya 
çıkmaması onu topluma hazırlamamaktadır. Görme engelli çocuğun okula 
gitmesi yaşadığı toplumla daha fazla bütünleşmesini sağlayacaktır. 

• Görme engelli çocuğun takılacağı, ya da çarpabileceği eşyaların ve 
engellerin ayakaltından kaldırılması gerekir. Çocuğun eşyaların yerlerini 
kolay bir şekilde bulabilmesine yardım edecek düzenlemeler yapılmalıdır. 
Evdeki dolap, mobilya gibi eşyaların yerleri sabitlenmeli, görme engelli 
çocuk evde yapılan değişikliklerden muhakkak haberdar edilmeli. 

• Öğretmenlerin yapacağı aile ziyaretleri ile görme engelli çocukla 
ilgilendiğinizi söyleyerek ve çocuklarını kabul ederek onlarında çocuklarını 
kabul etmelerine yardım etmiş olursunuz. 

• Görme yetersizliği olan çocuklarda bağımsızlık duygusunu geliştirme 
çabalarının bir bölümü olarak bu çocukların kendi eğitim kitaplarından ve 
araçlarından sorumlu olması istenmelidir. 

• Sınıftaki gören çocuklar zaman zaman görme yetersizliği olan çocuklara 
rehberlik yapabilir. Ancak görme yetersizliği olan çocuğun çok fazla 
bağımlı olmamasına da dikkat edilmelidir. 

• Görme yetersizliği olan çocukların sınıfta yapılan bütün etkinliklere 
katılması için cesaretlendirilmelidir. Eğer onların sınıftaki faaliyetlere 
katılmaları mümkün olmuyorsa ek etkinlikler düzenlenmelidir. 

• Öğretmen tahtaya bir şeyler yazarken aynı zamanda yazdıklarını sesli 
olarak tekrarlaması öğrencinin tahtaya yazılanları defterine aktarmasını 
kolaylaştıracaktır. 

• Görme yetersizliği olan çocuklar ödevlerini tamamlarken veya kitap 
okurken, çocuklara ekstra zaman tanınmalıdır. 

• Görenlerle, görme yetersizliği olan çocuklar arasında sosyal ilişkiler 
güçlendirilmelidir. 

• Görme yetersizliği olan çocukların bağımsız hareket edebilmeleri için 
mümkün olan en erken yaşta eğitime başlanmalıdır.  

• Öğrencinin sınıfta aydınlık bir yere, pencereye arkası dönük olacak şekilde 
oturtulması sağlanmalıdır. Gün ışığı öğrencin görmesini etkileyebilir. 
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Aileler görme 

engelli çocukları 
ile diğer çocukları 

birbirinden 
ayırmadan, 

çocukların sosyal 
ilişkilerini 

geliştirmeye 
çalışmalıdır.  

• Öğrencinin tahtayı rahatça görebileceği bir yere oturtulması sağlanmalıdır. 
Sınıfta beyaz tahta varsa, öğrencinin oturduğu yerden tahtanın parlayıp 
parlamadığı kontrol edilmeli; kara tahta kullanılıyorsa, tahtanın temiz 
olmasına dikkat edilmelidir. 

• Görme engelli öğrencinin daha kolay yazı yazabilmesi için, defterindeki 
satır çizgileri koyu renkli kalemlerle belirgin hale getirilebilir.  

• Görme engelli öğrencinin kitabında, ders çalıştığı kısımların dışında kalan 
alanları kapatılması sağlanabilir. 

• Okula devam eden görme engelli öğrencilere okulun bölümleri dönemin 
başında tanıtılmalıdır. 

• Çocuğun öz bakım, günlük yaşam becerileri gibi becerileri yapmasına izin 
verilmelidir. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bi
re
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el
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• Görme engelli çocukların eğitim ortamlarını gözlemleyerek 
ne gibi güçlüklerin yaşandığını, ortamın nasıl 
düzenlendiğini, ne gibi etkinliklerin yapıldığını not alınız. 
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Ö
ze

t •Görme engelli bireylerin eğitimlerine, Paris’te Valentin Hauy 
tarafından, 1785’te ilk yatılı kurum açılarak başlanmıştır. 

•Ülkemizde görme engellilerin eğitimine, İstanbul Sultan Ahmet’teki 
Ticaret Mektebinin bir bölümünde, Grati Efendi tarafından 1889’da 
açılan sağırlar okuluna eklenen görme engelliler bölümünde 
başlanılmıştır.  

•Günümüzde, özel eğitim okullarında görme yetersizliği olan bireylere 
okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

•Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar; yatılı görme engelliler 
okulları, özel sınıflar ve birlikte eğitim ortamlarında eğitim 
almaktadırlar. 

•Görme yetersizliği olan öğrenciler içerisinden birincil öğrenme kanalı 
olarak dokunmayı kullananlar, Kabartma Alfabe (Braille Alfabesi) ile 
okuma yazma öğrenirler.  

•Matematikte görme engelli öğrenciler işlem yapabilmek amacıyla 
küptaş kasa ve küptaşlardan, abaküsten ve Taylor Kasa gibi 
materyallerden yararlanmaktadırlar. 

•Görme yetersizliği olan çocuklara öğretilmesi gereken önemli 
becerilerden biri bağımsız harekettir. Görme engelli bireyin engeli ile 
baş edebilmesi için bağımsız bir şekilde hareket etmesi 
gerekmektedir.  

•Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmesini sağlayan 
dört uygulama bulunmaktadır; uzun baston, rehberle yürüme, 
rehber köpek ve elektronik araçlar.  

•Uzun baston, görme engelli bireylerin bağımsız hareket etmeleri için 
en fazla önerilen yardımcı araçtır.  

•Görme engelli bireylerin eğitimlerinde günlük yaşam becerileri 
önemli bir yere sahiptir. Günlük yaşam becerilerinin öğrenilmesi, 
çocuğun ileriki yaşamında da bağımsız olabilmesi için mutlak olarak 
kazanması gereken becerilerdir. 

•Görme engelli bireyler için destek teknolojiler; bilgisayar yazılım ve 
donanım araçları, konuşan kitaplar, normal yazıyı Braille alfabesine 
dönüştürebilen yardımcı elektronik araçlar ve elektronik bağımsız 
hareket araçlarıdır.   
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Ö
de

v 

•Braille (Kabartma) Alfabenin sınırlılıkları nelerdir? Bu konu 
hakkında ki görüşlerinizi 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
belirtiniz.  

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer 
alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
 
 

Ö
de

v 

•Görme engelli çocukların eğitim süreçlerinde ne gibi 
uyarlamalar yapılabilir? Bu konu hakkında ki görüşlerinizi 
200 kelimeyi geçmeyecek şekilde belirtiniz.  

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer 
alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
 
 

Ö
de

v •Görme engelliler için sağlanabilecek destek teknojilerin 
yararlarını ve sınırlılıklarını araştırınız. Bu konu hakkında ki 
görüşlerinizi 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde belirtiniz.  

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer 
alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde 
ilgili ünite başlığı 
altında yer alan 

“bölüm sonu testi” 
bölümünde 

etkileşimli olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Görme engelli bir birey, gören rehberden yararlanırken aşağıdakilerden 

hangisini yapmalıdır? 
a) Görme engelli, rehberin elinden tutarak yürümeli 
b) Rehber, görme engellinin koluna girmeli  
c) Görme engelli, rehberin dirseğinin üzerinden tutarak yarım adım 

arkadan yürümeli  
d) Görme engelli, rehberin koluna girerek birlikte yürümeli 
e) Rehber, görme engellinin koluna girerek yarım adım arkadan 

yürümeli 

2. Aşağıdakilerden hangisi görme engelliler için bağımsız yönelim ve hareket 
becerilerinde en fazla önerilen yöntemdir? 

a) Beyaz baston 
b) Gören rehber 
c) Rehber köpek 
d) Elektronik araçlar 
e) Braille sistemi 

3. Aşağıdakilerden hangisi görme engelli çocuklar için yapılabilecek 
uyarlamalardan biri değildir?  

a) Kavram öğretimlerinden gerçek ya da geçeğe yakın materyaller 
kullanmak 

b) Derslerde ses kaydının alınmasına izin vermek  
c) Tahtaya yazılanları yüksek sesle tekrarlamak 
d) Görme engelli çocuğu en arka sıraya oturtmak  
e) Sözel açıklamalara daha fazla yer vermek 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi görme engelliler için yönelim ve bağımsız hareket 

becerilerinden biri değildir? 
a) Sesleri ayırt edebilme 
b) Küptaş kasa kullanma 
c) Rehber köpek kullanma 
d) Uzun bastonla yer yön bulma 
e) Tehlikeleri fark edebilme 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 
a) Yönelim, görme engelli bireylerin fiziki çevre ile ilişkisinin farkına 

varmasıdır. 
b)  Küptaş kasa matematik işlemlerinin yapılmasına yardımcı 

olmaktadır. 
c) Tablette yazı sağdan sola doğru yazılmaktadır. 
d) Hareket, görme engellinin bağımsız ve güvenli bir yerden bir yere 

gidebilmesidir. 
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e) Uzun baston, görme engellilere en son öğretilmesi gereken 
tekniktir. 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi, kabartma alfabede “c” harfinin nokta 
numaralarıdır? 

a) 1. ve 3. noktalar 
b) 2. ve 3. noktalar  
c) 2. 3. ve 4. noktalar 
d) 1. ve 4. noktalar  
e) 3. 5. ve 6. noktalar 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi, görme engellilerin okuma amacıyla kullandığı 

materyallerin bir özelliği olabilir? 
a) Çok büyük olması 
b) Karmaşık olması 
c) Çok küçük olması 
d) Tehlikeli olması 
e) Manipüle edilememesi 

 
8. Görme engelli bir çocuk kaynaştırma ortamına yerleştirildiğinde, 

aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? 
a) Aydınlatmanın çocuğa göre ayarlanmasına 
b) Aile desteğinin sağlanmasına 
c) Ailenin sürekli okulda bulunmasına 
d) Destek hizmetlerin sağlanmasına 
e) Çocuğa, okulu ve okulun bölümlerinin tanıtılmasına 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi görme engelli çocukları okumaya hazırlamada 

yapılabilecek bir uygulama değildir? 
a) Baston kullanımının öğretilmesi 
b) Çocuğun ellerini etkili kullanmasının sağlanması 
c) Hafif parmak dokunuş becerilerinin öğretilmesi 
d) Dokunarak ayırt etme becerilerinin kazandırılması 
e) Satır tabibi becerilerinin öğretilmesi 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi görme engelli çocukların devam edebileceği 

eğitim ortamlarından biri değildir? 
a) Yatılı okul 
b) Özel ders 
c) Özel sınıf 
d) Birlikte eğitim 
e) Kaynaştırma 

Cevap Anahtarı 
1.C, 2.A, 3.D, 4.B, 5.E, 6.D, 7.E, 8.C, 9.A, 10.B 
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• Nasıl İşitiriz 
• Kulağın Anatomik Yapısı 
• İşitme Engeli ile İlgili Kavramlar 
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• İşitme Engelinin Sınıflandırılması 
• İşitme Engelli Çocukların 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•İşitmenin ne olduğunu 

açıklayabilecek, 
•İşitmenin nasıl meydana geldiğini 

açıklayabilecek,  
•Kulağın anatomik yapısını 

açıklayabilecek,  
•İşitme engelli çocuklara ilişkin 

kavramları tanımlayabilecek, 
•İşitme engellileri sınıflandırabilecek, 
•İşitme engelli çocukların genel 

gelişim özelliklerini 
açıklayabileceksiniz. 
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İşitme Engellileri Tanılama ve Sınıflandırma 
 

 
 
 

Çevremizdeki uyaranları 
beş duyu diye 

adlandırılan görme, 
işitme, koklama, tatma 
ve dokunma duyuları 

yoluyla alırız. Bu 
duyuların hemen hepsi 

insan için çok 
önemlidir. İşitmenin 
önemi daha farklıdır. 

GİRİŞ 
       İnsanlar birbirleri ile iletişimlerini genellikle konuşarak kurarlar. Eğer bir birey 
işitme engelli ise karşısındaki insanın söylediklerini anlayamaz ve sağlıklı bir 
iletişim kuramaz böylelikle karşısındaki kişinin söylediklerine anlam veremez. 
 
         Eğitimde, eğitim-öğretim görecek grubun özelliklerinin bilinmesi, onların tam 
olarak tanınması onlar için seçilecek amaç, yöntem, araç ve gereçleri etkileyeceği 
gibi yöntem, araç ve gereçlerin yararlı bir şekilde kullanılmasını da etkiler. İşitme 
engellilerin eğitiminde eğitilecek grubun tanınması bu açıdan çok önemlidir. 
 
           İşitme yetersizliğinin insan hayatındaki yerini ve önemini anlayabilirsek, 
işitme engelli bireylerin sahip oldukları problemlerin neler olduğunun anlaşılması 
ve bu problemlerin aşılmasında daha gerçekçi çözüm yolları bulabiliriz.  
 
  Bu ünitede, işitme ve sesin ne olduğu, işitmenin nasıl gerçekleştiği,  
kulağın anatomik yapısı, işitme engeli kavramları ve tanımları, işitme engelinin 
sınıflandırılması ve işitme engelli çocukların genel gelişimsel özellikleri ile ilgili 
genel bilgilere yer verilecektir.  

 
İŞİTME VE SES 
  Bilindiği gibi ses fizik literatüründe; gaz, sıvı, katı cisimlerin titreşiminden 
oluşan bir enerji olarak tanımlanmaktadır.  Buna ek olarak farklı ses tanımları da 
ortaya çıkmıştır.  
 
          İnsanlar iç ve dış çevresinden sürekli olarak gelen bir takım uyaranlar alır. İç 
ve dış çevreden gelen bu uyaranlara birey de aynı şekilde tepki diyebileceğimiz 
davranışlarda bulunur. Birey bu uyaranlar ile kendisinden ne istendiğini bilir ve 
bunlara karşılık vererek yaşamını sürdürür. 
 
             Çevremizdeki uyaranları beş duyu diye adlandırılan görme, işitme, 
koklama, tatma ve dokunma duyuları yoluyla alırız. Fakat bunlar arasında 
işitmenin kendine has bir yeri ve önemi vardır. 
 
            İşitme kaybı ve ona bağlı problemler iletişim olayı ile doğrudan ilişkili 
olduğundan bu problemin ortaya koyacağı engelleri empati yaparak veya kendi 
üzerimizde deneyerek daha iyi anlayabiliriz. 
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İnsanların iletişim 
sistemini kullanma 

yetenekleri, onları diğer 
canlılardan 

ayırmaktadır. 

 

 
            İşitme engeli ya da işitme kaybı gözle görülebilen veya değerlendirilebilen 
bir engel değildir.  Fakat işitme kaybının ortaya koyduğu sonuçlar açısından 
bakıldığında oldukça ciddidir ve bireyleri toplumdan soyutlar. 
 
    İleri derecede işitme kaybı olan bireyler işiten kişilerle iletişimde güçlükler 
yaşarlar.  İşitme engelli bireyler iletişimlerinde daha çok işaret dili, dudaktan 
okuma, jest ve mimikler gibi diğer yöntemlerden yararlanırlar.   
 
  İşiten bireyler işitme engellilerin kullandığı bu yöntemler hakkında bilinçli 
değilse işitme engelliler ile iletişimlerini sağlıklı kuramazlar. 
 
            İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri,  insanların 
birbirleriyle iletişim simgelerini kullanabilme yeteneğidir. Dil ve iletişimin iki temel 
unsuru işitme ve konuşmadır. Okuma ve yazma da, işitme ve konuşmadan 
türetilmiş olan iletişim türleridir. Kısaca işitme; anlama, konuşma, okuma, yazma 
ve diğer işitme özellikli iletişimin temelidir denebilir. İletişim de insanın 
birbirleriyle olan ilişkilerinde önemli bir yer tutar. 
 

NASIL İŞİTİRİZ? 
            İşitmenin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmemiz için önce kulak yapısını 
incelememiz gerekmektedir. 
 

 
Şekil 7.1. Kulak 

Ö
rn

ek
 •Haber ya da spor saatinde televizyonun sesini iyice kısarak 

duymaya çalışın  ve daha sonra burada anlatılanları yanınızda 
bulunan bir başkasına  anlatmaya çalışın. Eğer hiçbir şey 
anlatamıyorsanız  işitmenin ne kadar önemli olduğu burada 
karşımıza çıkmaktadır. 
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  İşitmenin gerçekleşmiş olabilmesi için:  

• Sesin olması, 

• Sesin kulağa ulaşması, 

• Sesin insan kulağının alabileceği sınırlar içinde olması, 

• Sesin, işitme yolu diye adlandırılan dış, orta ve iç kulak bölümlerini aşarak 
merkeze “beyne” ulaşması, 

• Beyin merkezinde algılanması gerekmektedir. 
 
              İşitme süreci kapsamında, işitme olayı açısından baktığımızda ses 
dalgalarını ilk alan ve merkeze iletme görevini yerine getiren organ beş duyu 
organımızdan biri olan Şekil 7.1’de görüldüğü gibi kulaktır. 
 
             Şekil 7.2’de kulağın anatomik yapısına baktığımızda işitme mekanizması 
oldukça karmaşık bir yapı göstermektedir. Kulak anatomisi üç ana bölümde 
incelenmektedir. Bunlar;  dış kulak, orta kulak ve iç kulaktır. 
 

KULAĞIN ANATOMİK YAPISI 
  Bu bölümde kulağın anatomik yapısı ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir.  
Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak kulağın bölümleri açıklanacaktır.  
 

      
Şekil 7.2. Kulağın Anatomik Yapısı 
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Ortan kulakta, ses 
dalgaları alınıp iç 

kulağa doğru 
gönderilmektedir.  

 

 
 

Sesin seviyesini 
yükselten kısım, dış 

kulaktır.  

 
Dış Kulak 

  Dış kulak, insan kulağının dışarıdan görülebilen en büyük kısmıdır. Kulağın 
görülebilen kulak kepçesi ile dış kulak kanalı ve kulak zarı olmak üzere üç 
bölümden oluşur.  

              Kulak kepçesinin büyük bir çoğunluğu kıkırdak ve alt kısmı kulak memesi 
olarak adlandırılan yumuşak bir dokudan oluşmuştur. İki büyük kıvrımı vardır. Dış 
ve iç kıvrım olarak adlandırılan bu kıvrımlar kepçenin alt kısmında düzleşir.   
 
             Dış kulak kanalı, yaklaşık iki buçuk santimetre kadardır ve içi hava doludur. 
Kulak yolunun iç tarafının ucu ince, dayanıklı ve esnek bir zarla kaplanmıştır. Dış 
kulak kanalı kıllar ve iç kısmında salgı bezleri vardır. Bu bezlerden çıkan salgılar ve 
kıllar kulağı tozdan ve içine küçük cisimlerin kaçmasından korur. 

             Kulak zarı, dış kulak ile orta kulağın sınırlarını belirler. Ses dalgaları dış 
kulaktan kulak zarına kadar akustik ses enerjisi olarak gelirken, kulak zarından 
itibaren mekanik enerjiye dönüşür. 
             Dış kulağın işitmedeki en önemli görevi konuşmaları anlamada önemli 
frekanslar olan yüksek frekanslarda (2000-4000 Hz) gelen sesi kendiliğinden 10-20 
desibele yükseltmesidir. Yani dış kulak doğal bir yükselticidir. Dış kulağın işitmedeki 
diğer bir görevi sesin yönünün belirlenmesi ve ses dalgalarını orta kulağa 
iletmektir. 
 
  Dış kulakta meydana gelebilecek yapısal bozukluklar, kulak yolunun kulak 
kiri ile kapanması veya kulak yoluna yabancı bir maddenin kaçması gibi 
durumlarda işitme olumsuz yönde etkilenmektedir.  
 

Orta Kulak 

  Kulak zarı ile iç kulak sınırındaki oval pencere arasında orta kulak yer alır. 
İçi hava ile doludur.  İç kulağa, dış kulağa ve boğaza bağlantısı olan bir boşluktur. 
  
   İç kulağın orta kulağa bakan kısmında üzengi kemiği ile temasta bulunan 3 
mm kareli yüzeyli oval pencere zarı ile iç kulağın orta kısmına gelen yüzünde, oval 
pencerenin altına düşen kısmında yuvarlak pencere diye bilinen pencereyi 
kaplayan zar bulunmaktadır. 
   
  Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi diye adlandırılan üç kemikçik vardır.  
Çekiç, kulak zarına, üzengi oval pencereye bağlantılı olup, örs kemiği ikisi arasında 
bağlantı sağlar.  Kemikçikler birbirlerine oynaklı eklemlerle bağlantılı olup kaldıraç 
sistemi ile hareket ederler. Orta kulağa açılan bir boru vardır. Bu, orta kulakla 
boğaz boşluğunu birbirine bağlayan östaki borusudur. Östaki borusu yoluyla orta 
kulak boşluğundaki hava basıncı ayarlanır. 
 
             Orta kulağın işitmedeki en önemli görevi dış kulak yoluyla gelen ses 
dalgalarını, kulak zarından alıp, oval pencereye, iç kulağa iletmektir. Bu iletim 
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basit bir işlem olmayıp, kemikçikler titreşirken gerekli durumlarda ayarlama da 
yaparlar. Çekiç, örs ve üzengi kemikçikleri, bir yandan çok şiddetli titreşimleri 
ancak kendilerinin iletebileceği kadarını iletmekle, aşırı seslerden bir tür 
koruyuculuk görevi yaparlar. 
 

İç Kulak 

  İç kulak yarım daire kanalları, salyangoz ve işitsel sinir uçlarından (koklea) 
oluşur.  İç kulak, kulağın en karmaşık  işleyişine sahip bçlümüdür. 
 
             İşitme ile ilgili kısım salyangozdur. Oval ve yuvarlak pencereler salyangozun 
dış kısmındadır. Titreşen orta kulaktaki kemikçikler ses dalgalarını oval pencereye 
iletirler. Oval pencere zarı sesleri kanaldaki sıvıya iletir. Koklea boşluğundaki sinir 
uçları sıvının titreşiminden etkilenir. Burada titreşimler sinir akımına dönüşür. 
Koklea sinirinin uyarımı ile elektriksel uyarılar sinirler aracılığı ile işitme merkezine 
iletilmekte, bunun sonucunda da ses işitilmektedir. 
 
             Beynin iki yarım küresinde şaka bölgesinin korteks tabakasında iki işitme 
merkezi vardır. Her iki kulaktan gelen sesler işitme sinirleri ile merkeze gelir. 
Bunlara anlam vermek, hangi tür titreşimin ne sesi olduğunu ayırt etmek beynin 
görevidir. 
              

İŞİTME ENGELİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE TANIMLAR 
         İşitme yetersizliği olan bireyleri tanımlamak için işitme engeline ilişkin 
birçok kavram kullanılmaktadır. İnsanlar sağır, dilsiz,  hem sağır hem dilsiz, ağır 
işitme kaybı,  ağır duyan,  lal, samut,  işitme bozukluğu,  tat, iletsel işitme özrü,  
sinirsel sağırlık, merkezi sağırlık, psikolojik sağırlık, karışık sağırlık, anadan doğma 
sağırlık, sonradan olma sağır, total sağırlık gibi farklı kavramlar ile 
tanımlanabilmektedir. 

  13-15 Mayıs 1991 tarihlerinde toplanan 1. Özel Eğitim Konseyi işitme 
engeli ve işitme engelliler kavramını benimsemiştir.  
 
  2006 tarihinde yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönergesi’nde işitme 
yetersizliği olan birey; işitme duyarlılığın kısmen veya tamamen kaybından dolayı 
konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel 
eğitim ve destek eğitim hizmetlerine gereksinimi olan ve eğitim performansının ve 
sosyal uyumu olumsuz yönde etkilenmiş kişi olarak tanımlanmıştır. 
 
  Ayrıca 25 Nisan 2013 tarihinde 6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararname ile mevzuatta yer alan sakat, özürlü ve çürük ibarelerinin yerine engelli 
ibaresi kullanılması ile ilgili yasal düzenleme getirilmiştir. 
 
  İşitme engelli çocuklar, gerekli bütün düzeltmelere rağmen, özel eğitimi 
gerektirecek kadar işitme yetersizliği olan çocuklara denilmektedir.  
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İşitme engelinin 
sınıflandırılması 

çeşitli değişkenlere 
göre 

yapılabilmektedir.   

 

  İşitme yetersizliğine sahip olan çocuklar, işitme organlarındaki herhangi bir 
hasar veya çeşitli hasarlar sonucu çevresindeki bireylerle konuşma ve konuşulanı 
anlamada güçlük yaşayan, özel yardım ve desteğe gereksinim duyan bireyler 
olarak ifade edilmektedir. 
 
  Bu tanım dışında farklı tanımlar da benimsenmektedir. Bunlar;   
 

• İşitme engeli, geniş kapsamlı bir terim olup hafif dereceden çok ileri 
dereceye kadar herhangi bir derecedeki işitme özrünü göstermektedir. 
Kendi içinde işitmeyen ve ağır işiten olarak gruplanmaktadırlar. 

 
• İşitmeyen bir birey, işitme kaybının, bir işitme cihazı ile ya da cihazsız, 

sadece işitme yoluyla ana diline ilişkin bilgileri başarılı bir şekilde işlemesi 
önemli derecede engellenen bireylerdir. 

 
• Ağır işiten birey, işitme cihazının da yardımıyla, işitme yoluyla dilsel bilgileri 

başarılı bir biçimde işleyebilmesine olanak verecek derecede işitme kalıntısı 
bulunan bireylerdir.  

 

İŞİTME ENGELİNİN SINIFLANDIRILMASI  

  İşitme engelinin sınıflandırılması engelin derecesine göre, engelin oluş 
zamanına göre, engelin sebebine göre, engelin oluş yerine göre,  engelin oluş 
biçimine göre ve engelin süreğenliğine göre yapılmakta ve bunlara göre de 
değişiklik göstermektedir.  

İşitme Kaybının Derecesine Göre Sınıflandırma 

  Bu bölümde sınıflandırma, çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme 
cihazı kullanması zorunlu olanlar sağır olarak, hafif ve orta derecede işitme kaybı 
olanlar ağır işiten olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo 7.1. İşitme Kaybının Derecesine Göre Sınıflandırma 

Ses Düzeyi (dB) Sınıflandırma 

10 -15 dB 
 
16-26 dB 
 
26-40 dB 
 
41-55 dB 
 
56-70 dB 
 
71-90 dB 
 
91dB – ve üzeri 

Normal işitme 
 
Çok hafif derecede işitme kaybı 
 
Hafif derecede işitme kaybı 
 
Orta derecede işitme kaybı 
 
Orta ileri derecede işitme kaybı 
 
İleri derecede işitme kaybı 
 
Çok ileri derecede işitme kaybı 
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Engelin oluşma 
yerine göre beş tür 

işitme kaybı 
bulunmaktadır.  

 

İşitme Engelinin Oluş Zamanına Göre Sınıflandırma 

  Genel olarak belirtilen, işitme engelinin oluş zamanına göre iki tür işitme 
kaybı görülmektedir. Bunlar; dil öncesi ve dil sonrası işitme kaybıdır.  
 

• Dil öncesi işitme kaybı: İşitme kaybı, çocuk sözel dili öğrenmeden önce 
engel durumu ortaya çıkmışsa dil öncesi işitme kaybı denilmektedir. 
 

• Dil sonrası işime kaybı: İşitme kaybı, çocuk temel dil becerilerini 
öğrendikten sonra engel durumu ortaya çıkmışsa dil sonrası işitme kaybı 
denilmektedir. 

 

İşitme Engelini Oluş Yerine Göre Sınıflandırma 
 
  Genel olarak işitme kaybını oluş yerine göre sınıflandırma beş tür işitme 
kaybı ile sınıflandırma yapılmaktadır. Bunlar;  
 
İletimsel işitme kaybı 

  Dış ve orta kulağın etkilenebileceği hastalıklar sonucunda (doğuştan gelen 
sorunlar, dış kulak yolu iltihapları ve darlığı, orta kulak enfeksiyonları, orta 
kulaktaki kireçlenmeler, geçirilen travmalar, tümörler vs.) görülen işitme kaybı 
iletimsel işitme kaybı olarak adlandırılmaktadır. Sesin iletilmesini engelleyen her 
türlü sorun iletimsel işitme kaybı olarak ifade edilmektedir. 
 
  Sesin dışarından algılanmasında değil, sesin iletiminde bir sorun vardır. 
Hafif düzeyde ve orta düzeyde iletimsel işitme kayıpları genellikle tıbbi ve cerrahi 
operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir. Ancak gerekli önlemler alınmaz ve tedavi 
uygulanmazsa kalıcı işitme kayıplarına da yol açabilmektedir. 
 

Duyusal-sinirsel işitme kaybı 

  İç kulak ve iç kulaktan beyne giden sinirlerin zedelenmesi sonucu meydana 
gelen işitme kayıpları duyusal-sinirsel işitme kayıpları olarak adlandırılmaktadır. Bu 
türden kayıplarda konuşmayı anlama becerisi bozulmakta,  işitme kayıpları daha 
ağır ve kalıcı olmaktadır. Bu türden kayıplarda cerrahi tedavi işlemler 
uygulanamamaktadır. Bunun tek tedavisi işitme cihazlarının kullanımı ve özel 
eğitim yöntemleridir.  
 

Karma işitme kaybı 

  Bu türden işitme kayıpları, hem iletimsel işitme kayıpları hem de duyusal-
sinirsel işitme kayıplarının bir arada görülmesi ile oluşmaktadır. 
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İşitme engelli 
çocuklar, işitme 

durumları ve 
gelişimsel özellikleri 

bakımından 
birbirlerinden farklı 

özellikler gösterirler.   

 

 
İşitme engelli 

bireyler çevresiyle 
iletişim 

kurabilmelerini 
sağlayabilmek için 

kendilerine özgü bir 
jest sistemi 

geliştirmektedirler.   

 

Merkezi işitme kaybı 

  Merkezi sinir sisteminde meydana gelen zedelenmeler sonucunda ortaya 
çıkan işitme kayıpları merkezi işitme kaybı olarak adlandırılmaktadır. Bu türden 
kayıplarda dış ve orta kulak görevini yapmaktadır. İç kulak ve işitme sinirleri 
normal çalışır fakat merkezde bir bozukluk vardır. Bireyin sesleri algılaması ve sese 
anlamlı bir şekilde tepki göstermesi engellenmektedir.  
 
Psikolojik (işlevsel) işitme kaybı 

  Bireyin herhangi bir nedenle işitme kaybı var gibi davranması ya da 
gerçekten işitme kaybının olduğuna inanması ile ortaya çıkan duruma verilen 
isimdir. İşitme organının yapısında ve işleyişinde bir bozukluk olmadığı hâlde işitme 
gerçekleşmemektedir.  

 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ 
  İşitme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar, bireysel farklılıklarına ve 
özelliklerine bağlı olarak birbirlerinden farklı özellikler gösterebilmektedirler. Bu 
farklı özellikleri onları işiten akranlarından farklı bir durum olduğu anlamına 
gelmemekle birlikte kendi içlerinde farklılık olduğu belirtilmektedir.   
 
 

 
 
 

İletişim (Konuşma) ve Dil Gelişimi 

   İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların dil gelişimi işiten akranlarına 
göre gecikme gösterebilmektedir. Bazı işitme engelli çocuklar çeşitli oranlarda 
duyabilmelerine rağmen, konuşmada belirgin bir gerilik gösterirler. 

  İşitme engelli bireyler, toplum içerisinde sözel dili kullanma ve anlamada 
belirgin bir şekilde yetersizlik gösterirler. Ancak bu çocuklar işiten bireylerle 
iletişime geçebilmeleri için kendilerine özgü bir sistem geliştirdikleri 
araştırmalarda ifade dilmektedir. 
 
  İşitme yetersizliğine sahip olan bireylerin değerlendirilmesinde ve dil 
becerilerinin kazandırılmasında işitme kaybının oluştuğu yaş önemli olmaktadır. 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 

• Çevrenizde görme olan bir bireyin çeşitli ortamlardaki 
yaşantısını gözlemleyiniz. 

• Gözlemlerinizi not alınız. 
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Dili kazandıktan sonra işitmesini kaybeden bir çocuk ile, dili kazanmadan önce 
işitmesini kaybetmiş olan çocuk arasında dil becerileri bakımından belirgin 
farklılıklar gözlenebilmektedir. 
 
 Normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi, işitme yetersizliğinden 
etkilenmiş çocuklar da çevresine karşı ilgi duyar ve çevresini merak eder.  Bunu 
yaparken eksik kaldığı durumlar sesleri algılama ve bu sesleri ifade etmedir. 

 
  Normal gelişim gösteren (işiten) çocuklar herhangi bir şeyle ilgilenirken 
çevreden gelen sesli uyaranlara karşı uygun tepkiler gösterebilmektedir. Fakat 
işitme yetersizliğinden etkilenmiş çocukların çevreden gelen sesli uyaranlara tepki 
verebilmesi için o nesneye doğru bakması veya kişilerle konuşurken göz kontağı 
kurması gerekmektedir. Böyle bir sınırlılıktan dolayı işitme engelli çocukların dil 
gelişimler işiten akranlara göre farklılık göstermektedir.  
 
  İşitme engelli çocukların genel dil gelişiminde şu özellikler 
gözlenebilmektedir: 

• Kelime hazneleri çok fazla gelişmemiştir. Yaş arttıkça bu fark daha da 
artmaktadır.  

• Somut kelimeleri soyutlara göre daha kolay öğrenirler.  
• Eş sesli kelimeleri anlamada sorun yaşarlar.  
• Daha basit, kısa ve karmaşık olmayan cümleleri anlayabilirler.  

 

 
 

Motor Gelişim 

  İşitme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar, motor gelişimin sırasını takip 
etmektedirler. Normal gelişim gösteren çocuklar da olduğu gibi aynı hız ve sırayla 
motor gelişim basamaklarını erişmektedirler. 
  Ancak işitme engelinin tür ve derecesine bağlı olarak, genel koordinasyon 
becerilerinde daha yetersiz davranışlar sergiledikleri gözlenmektedir.  
 
 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

 

• Çevrenizde işitme yetersizliğine sahip olan  bir çocuğu 
gözlemleyerek, çocuğun dil gelişim özelliklerini işitme 
yetersizliğinin olası özellikleri ile karşılaştırınız . 
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İşitme kaybı 

çocukların dil 
gelişimleriyle 

beraber sosyal ve 
duygusal 

gelişimlerini de 
olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

 

 
 

Zihinsel Gelişim 

  Normal gelişim gösteren çocuklar öğrenme ile ilgili deneyimlerinde sözel 
ya da sözel olmayan iletişim yollarını çok fazla kullanmaktadırlar. Ancak işitme 
engeline sahip çocuklar dışarıdan gelen sesli uyaranlardan 
yararlanamamaktadırlar. Seslerin kime, neye ait olduğunu algılamada zorluk 
yaşamaktadırlar. Bu zorluklara bağlı olarak kara vermede, olayları yorumlamada 
ve değerlendirmede belirgin bir yetersizlik yaşamaktadırlar.  
 
  Yapılan araştırmalarda işitme engelli çocukların işitme kayıplarına ek 
olarak ortaya çıkan sorunlarının işitme kaybından meydana geldiği ifade 
edilmektedir. Dil gelişiminin zihin gelişimine etkisi olduğundan dolayı, işitme 
engelli çocukların zihin gelişimleri yönünden de geri kalabildikleri kabul edilen bir 
görüştür.  
 
  Bu öğrencilerin okul başarıları genellikle düşük olmaktadır. Özellikle 
okuma-yazma ve matematik becerileri etkilenmektedir. İşitme engelli çocuklarla 
normal gelişim gösteren çocuklar arasında oluşan farklılıklar yaş ve sınıf seviyesi 
arttıkça daha da artmaktadır.  
 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

  İşitme engelli çocuklar işitme becerilerini kullanamadıklarından dolayı 
yakın çevresinde dahi güven eksikliği yaşamakta ve bu durumlara bağlı olarak 
hırçınlık, içe dönüklük, kızgınlık gibi davranışlar sergilemektedirler.  
 
  Genellikle işitme engelli çocuklarla iletişime giren işiten bireyler, iletişim 
sırasında sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sadece işiten bireyleri değil işitme engelli 
bireyleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Rahat bir şekilde iletişim kuramayan 
işitme engelli bireyler kendini soyutlanmış ve yalnız hissedebilmektedirler.  
 
  İşitme kaybının olması, kişilerin sosyal ve duygusal gelişimlerinin tek 
belirleyicisi değildir. İşiten bireylerin davranışları, tutumları da bu konuda etkili 
olabilmektedir. 
 
 

Bi
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• İşitme yetersizliğine sahip çocuğu olan bir aileye, 
çocuklarının bedensel (motor) gelişimini desteklemek için 
ne gibi önerilerde bulunursunuz? 
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Ta
rt

ış
m

a • İşitme engelli bireylere yönelik,  görev ve sorumlulukları 
aile, öğretmen ve toplum açısından tartışınız.  

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer 
alan “tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz. 
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Ö
ze

t 
 

•İnsanlar birbirleri ile iletişimlerini genellikle konuşarak kurarlar. 
Eğer bir birey işitme engelli ise karşısındaki insanın ne söylediklerini 
anlayamaz.  

•Ses; gaz, sıvı ve katı cisimlerin titreşiminden oluşan bir enerji olarak 
tanımlanmaktadır.  

•İşitme engeli ya da işitme kaybı gözle görülebilen veya 
değerlendirilebilen bir engel değildir.   

•Kulak; dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. 

•İşitme engelli çocuk, gerekli bütün düzeltmelere rağmen, özel 
eğitimi gerektirecek kadar işitme yetersizliği olan çocuğa 
denilmektedir.   

•İşitmeyen bir birey, işitme kaybının, bir işitme cihazı ile ya da 
cihazsız, sadece işitme yoluyla ana diline ilişkin bilgileri başarılı bir 
şekilde işlemesi önemli derecede engellenen bireydir. 

•Ağır işiten birey, işitme cihazının da yardımıyla, işitme yoluyla dilsel 
bilgileri başarılı bir biçimde işleyebilmesine olanak verecek 
derecede işitme kalıntısı bulunan bireydir.  

•İşitme engelinin sınıflandırılması engelin derecesine göre, engelin 
oluş zamanına göre, engelin sebebine göre, engelin oluş yerine 
göre,  engelin oluş biçimine göre ve engelin süreğenliğine göre 
yapılmaktadır. 

•İşitme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar, bireysel farklılıklarına ve 
özelliklerine bağlı olarak birbirlerinden farklı özellikler 
gösterebilmektedirler.  

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  13 



İşitme Engellileri Tanılama ve Sınıflandırma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ö
de

v 

 
•Normal işiten bir çocuk ile işitme yetersizliği olan bir çocuğu 
gelişimin bütün alanlarını göz önüne alarak karşılaştırınız. Bu konu 
hakkında ki görüşlerinizi 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
belirtiniz.  
 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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İşitme Engellileri Tanılama ve Sınıflandırma 
 

   
Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. İşitme organının yapısında ve işleyişinde herhangi bir bozukluk 

olmamasına rağmen, işitmenin gerçekleşmediği işitme kaybı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Merkezi işitme kaybı 

b) Psikolojik işitme kaybı  

c) Karma işitme kaybı 

d) İletimsel işitme kaybı  

e) Sinirsel işitme kaybı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi işitme kaybının derecesine göre yapılan bir 
sınıflandırma değildir? 

a) Normal işiten 

b) Hafif derecede işitme kaybı  

c) Orta derecede işitme kaybı  

d) İleri derecede işitme kaybı 

e) Dil sonrası işitme kaybı  

 

3. Kulakta yükseltici olarak görev yapan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Dış kulak 

b) Ortak kulak  

c) İç kulak  

d) Kulak  

e) Kulak kepçesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kulağın anatomik yapısında bulunan ögelerden 
biri değildir? 

a) Örs 

b) Östaki borusu 

c) Retina 

d) Üzengi 

e) Salyangoz 

5. İşitmenin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 

a) Sese 

b) Sesin kulağa ulaşmasına 

c) Sesin beyin merkezine ulaşmasına 
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İşitme Engellileri Tanılama ve Sınıflandırma 
 

d) Sesin çok yakın mesafeden gelmesine 

e) Sesin insan kulağının duyabileceği sınırlarda olmasına 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli çocukların özelliklerinden biri 
değildir? 

a) Somut kavramları daha kolay öğrenirler. 

b) Bedensel gelişimin sırasını takip ederler. 

c) Sosyal iletişim kurarken güçlük yaşarlar. 

d) İleri derece görme keskinliğine sahiptirler. 

e) Birbirlerinden farklı özellikler gösterebilirler. 

 

7. Kulağın en karmaşık ve işleyişe sahip bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Orta kulak 

b) Dış kulak 

c) İç kulak 

d) Kulak kepçesi  

e) Kulak zarı 
 

8. Katı, sıvı ve gaz gibi cisimlerin titreşmesi sonucu oluşan enerjiye ne denir? 

a) Ses 

b) Yankı 

c) Eko 

d) Açı 

e) Gölge 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? 

a) İşitme engellilerin hepsi zekidir. 

b) İşitme engellilerin hiçbirinde duyma yoktur. 

c) İşitme engelliler kendilerine özgü jest sistemi geliştirirler. 

d) İşitme engelliler diğer ek bir soruna (özre) sahip değildir. 

e) İşitme engeli sadece motor gelişim alanında sorunlara neden olur. 

 

10. İşitme engelli çocukların dil gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi 
doğru değildir? 

a) Kelime hazneleri dardır. 
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İşitme Engellileri Tanılama ve Sınıflandırma 
 

b) Basit cümlelerle konuşurlar. 

c) Ekler ve edatları kullanmada sıkıtı yaşarlar. 

d) Somut kelimeleri daha kolay öğrenirler. 

e) Akıcı bir şekilde konuşurlar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.B, 2.E, 3.A, 4.C, 5.D, 6.D, 7.C, 8.A, 9.C, 10.E 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•İşitme engelini tanımlayabilecek, 
•İşitme engeli ile ilgili kavramları 

açıklayabilecek, 
•İşitme olayının oluşumunu 

açıklayabilecek, 
•İşitme engelinini nedenlerini 

tanımlayabileceksiniz. 

 

 

  

 

 

İŞİTME ENGELİNİN 
NEDENLERİ 

ÖZEL EĞİTİM - I 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
İşitme engeline 

neden olan birçok 
sebep bulunmaktadır.  

GİRİŞ 
İşitmenin gerçekleşmesi için sesin var olması, sesin kulağın algılayacağı 

şiddet ve frekans değerleri içinde olması, sesi algılayacak olan organın kulağın 
olması, sesin dış, orta ve iç kulağı geçerek beynin işitme merkezine ulaşıp burada 
doğru algılanarak yorumlanması gerekir. Sesin takip etmesi gereken bu aşamaların 
herhangi birinde meydana gelen hasar işitme kaybına sebep olur. 
             İşitme kaybı, bireyin işitme yeteneğinin konuşma ve çevresel sesleri 
algılayamama durumudur. Diğer bir deyişle bu yapıların görevi yerine 
getirememesidir. 
               İşitme engelinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler genelde kalıtım ve bazı 
hastalıklar gibi gözükse de çevresel faktörler de işitme engeline neden 
olabilmektedir. 
                İşitme engelliğin nedenleri doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası 
nedenler olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. 
               

İŞİTME ENGELİ 
 İşitme yetersizliği çocuklarda gelişim alanlarında gecikmeye neden 
olmaktadır. Kişinin işitme testinden aldığı sonuçlar normal işitme eşiklerinden 
farklı olup işitme kaybının derecesi bireyin dil gelişimini etkilemektedir. Çocuğun 
buna bağlı olarak yaşıtlarına göre gelişim alanlarında gecikme göstermesi özel 
eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 
 Amerikan engelli bireylerin eğitim yasasına göre (IDEA) işitme engelli 
bireyin yükseltme ya da yükseltmesiz işitme yoluyla dile ait olan bilgileri toplama 
sürecinde yetersizlik olması ve eğitsel performansının önemli derecede 
etkilenmesi olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda her gün doğan 33 bebekten 
birinin işitme engelli olarak doğduğu belirtilmiştir. 
 Genel olarak işitme engelli kişinin işitme testinden aldığı sonuçların 
normal işitme eşiklerinden farklılık göstermesi, kişinin dil kazanımını engellemesi 
ve bireyin gerekli müdahalelere rağmen gelişim, uyum ve iletişimdeki görevlerini 
yerine getirememesi olarak söylenebilir. 
 

 
 

Şekil 8.1. İşitme Testi 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
Sesler desibel olarak 

ifade 
edilebilmektedir.  

İŞİTME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
İşitme Eşiği  
  Ses uyaranının sessizlikten ayrıldığı durumdur. 

 
İşitme Kaybı 

 Bireyin işitme testi sonucunda normal işitme değerinden farklılık 
göstermesidir. 
  
İşitme Kalıntısı  
   İşitme eşiği seviyesinin altında kalan ve uyarıldığında sesi beyine ileten 
alandır. 
 
İşitme Yetersizliği  
  Kişinin işitme testinden aldığı sonuçlar normal işitme eşiklerinden farklı ise 
kaybın derecesi bireyin dil kazanımını olumsuz yönde etkiliyorsa işitme yetersizliği 
söz konusudur. 

 
İşitme Duyarlılığı  
  Bireyin 16-20000 Hz., 0-110 dB değerinde olan sesleri işitmesine denir. 
 
Kulak 
 Ses dalgalarını ilk alan ve görevi bunları merkeze iletme olan organ 
kulaktır. Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulaktan meydana gelir. 
  

 
Şekil 8.2. Kulağın Anatomik Yapısı 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
İşitme engeline neden 
olan faktörler doğum 
öncesinde, anında ve 

sonrasında 
görülebilmektedir. 

İŞİTME OLAYININ OLUŞUMU 
  

İşitmenin meydana gelebilmesi için sesin var olması sesin kulağa ulaşması 
sesin kulağın alabileceği frekans ve şiddette olması işitme yolunu aşarak merkeze 
ulaşması ve merkez tarafından algılanması gerekir. 

 Belirtilen işlevlerden herhangi birinin aksaması işitme kaybına yol açabilir.  
  
Sesin Kulağa Ulaşması 
 Sesin işitilebilmesi için kulağa ulaşması gerekmektedir. Havanın içinde 
titreyen cisim ses çıkarır. Titreyen cismin oluşturduğu ses dalgaları kulak kepçesine 
çarpar. Kulak kepçesi de ses dalgalarını kulak yoluna ulaştırmaktadır. Sesin kulağa 
ulaşabilmesi için sesin şiddeti, sesin kaynağı ile kulak arasındaki uzaklık, hava 
boşluğu ve iletken ortamın olması etkilidir.  
 
 
İnsan Kulağının Ses Alım Gücü 
 Kulak belirli şiddet ve perdedeki sesleri algılamaya uygundur. Kulak 16 dan 
az ve 20000 den fazla ses titreşimlerini alamamaktadır.  
 
  
Sesin İşitme Yolunu Açması 
 İşitmenin meydana gelebilmesi için sesin dış kulak, orta kulak ve işitme 
sinirleriyle merkeze iletilmesi gerekir. Ses dalgaları kulak yolu ile kulak zarına gelir 
ve kulak zarını titretir bunun sonucunda çekiç, örs ve üzengi kemikleri titrer. Sesin 
titreşimi üzengi kemiği yolu ile oval pencerede bulunan zara ulaşır. Oval 
pencerede bulunan zarın titremesi ile iç kulakta yer alan sıvıda dalgalar meydana 
gelir. Bu durum işitmenin iletimi ile ilgili bölümüdür. 
 

İşitme Merkezi 
 Beynin iki yarı kısmında da iki tane işitme merkezi vardır. İki kulaktan çıkan 
işitme sinirleri beyinde bulunan iki merkeze gider. Ses dalgaları beyindeki 
merkezlere sinir titreşimleri olarak gelir. Titreşimin ne sesi olduğunu ayırt etmek 
beynin görevidir.    

 
İŞİTME ENGELLİLİK NEDENLERİ 
 
Doğum Öncesi Nedenler 
  Doğum öncesi dönem, annenin sağlık durumunu ve bebeği kapsar. Doğum 
öncesi dönemde; 

Hamilelik sırasında kullanılan iç kulak ve işitme sinirinde hasara ve işitme 
kaybına yol açan ilaçların olumsuz etkisi vardır. 

  Bu ilaçlardan bazıları; 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
Birçok ilacın işitme 

engeline yol açtığı veya 
açabileceği 

bilinmektedir.  

Ototoksik İlaçlar 
 
Antibiyotikler 

• Aminoglikositler 
• Streptomycin 
• Kanamycin 
• Gentamycin 
• Amikacin 
• Erytromycin 

 
Diğerleri 

• Vancomycin 
• Viomycin 
• Capreomycin  
• Ampicilin  
• Chloramphenicol 

 
Diüretikler 

• Ethecrynicacit 
• Frosemide 

 
Anti-Inflamatuar Ajanlar 

• Salisilatlar 
 

Anti-Malarial Ajanlar 
• Quinine 
• Chloroquinine 
 

Anti-Neoplastik Ajanlar 
• Cis-platinium 

 
Topical Ototoksik Ajanlar 

• Prophanol 
• Arsenikler 

 
Kalıtsal nedenler; anne ya da babanın daha önceki dönemlerde görülen 

işitme engelinin doğan çocukta da görülmesidir.  Akraba evliliği kalıtsal yolla geçen 
işitme engelinde zedelenme ve özür ağır olmaktadır. 

Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar işitme engeline neden 
olmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları kabakulak, kızamık, kızamıkçık, menenjit, 
grip, rubella gibi hastalıklardır. Rubella hastalığındaki mikrobun hamileliğin ilk üç 
ay içerisinde anneye bulaşması çok ciddi tehlike oluşturmaktadır. 

Yapısal bozukluklar, annenin hamilelik sırasında röntgen çektirmesi, 
annenin sarılık geçirmesi, annede bulunan böbrek hastalığı, şeker hastalığı, 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
Doğum sırasında birçok 
faktöre dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

kansızlık, beslenme bozukluğu, toksemi gibi sistemik hastalıklar, hamilelik 
esnasında yaşanan kaza, çarpma ve yaralanmalar işitme kaybına neden 
olmaktadır. 

Bağımlılık derecesinde alkol, nikotin ve uyuşturucu kullanımı, sakinleştirici 
ilaçların kullanımı doğum öncesi dönemde işitme engeline sebep olabilmektedir.  

Hamilelik dönemindeki bebek ile anne arasındaki kan uyuşmazlığı 
alyuvarların tahribine neden olur. Alyuvarların azalması genel gelişim eksikliğine 
sebep olur. Bu durumda sinir sistemini etkiler, sinir sisteminin etkilenmesi 
sonucunda da işitme engeli meydana gelir. 
 Bunun dışında, bebek ana rahmindeyken organik yapı bozuklukları da 
işitme engelinin doğum öncesi nedenleri arasında görülebilmektedir. Bu 
bozukluklarda bazıları; kulak kepçesinin olmayışı, öne yapışık olması, korti 
organının bozuk olması, aralarındaki eklemlerin kaynamış olması, kulak yolunun 
kapalı olması, orta kulaktaki kemikçiklerin olmamasıdır. 
 

Kalıtım 
  Kalıtımsal nedenler anne ve babanın herhangi birinden veya ikisinden 
geçebilecek bozukluklar olarak ifade edilmektedir. Anne babadan çocuklarına 
geçen birçok işitme kaybı durumunun saptandığı araştırma sonuçlarında 
görülmektedir. 
  Kalıtsal nedenler işitme kayıplarından, iletimsel, duyusal-sinirsel işitme 
kayıplarına neden olmaktadır. Kalıtsal nedenlerden işitme kayıpları doğumla 
birlikte hemen görülmeyebilmektedir. Çocuktaki işitme kaybı aylar veya yıllar 
sonra bile fark edilmeyebilir. Bu nedenle aileler, öğretmenler veya çocukla 
iletişimde olan herkesin işitme kaybının olası belirtilerine karşı dikkatli olmaları, 
çocukları dikkatlice gözlemeleri gerekmektedir. 
 

 Doğum Anı Nedenler 
 Doğumun nasıl gerçekleştiği ile ilgilidir. Doğum için hazırlık önemlidir. 
Annenin biyolojik ve psikolojik hazırlığı, çevrenin hazırlığı bu aşamada çok 
önemlidir. Doğum anında sancıyı dindirmek ve azaltmak için kullanılan ilaçlar 
çocuğa zarar verir. Doğum yapılan yerin temizliği, doğum yaptıran kişinin 
uzmanlığı da doğum anında dikkat edilmesi gereken etmenlerdendir. Ebeveynlerin 
eğitimleri de bu süreçte önemli bir yer tutmaktadır. 
 Çocuğun kilosunun 1500 gr dan az olması, çocuğun doğduğunda 
ağlamaması, doğum anında yetersiz oksijen, bebeğin başı üzerinde beklenmedik 
bir basınç olması doğum anında engele sebep olan nedenlerden bazılarıdır. 
 Oksijen yetersizliğinin beyindeki hücrelere zarar vermesi sonucu epilepsiye 
ve zihinsel geriliğe yol açtığı araştırmalar sonucunda görülmektedir. 
   Bu araştırmalarda görülen oksijen yetersizliğinin büyük dalgınlık, zayıf 
eşgüdüm, gizli öğrenme güçlükleri, nöbetler gibi farklı sorunlara da neden olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır.  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
Birçok sendrom da 
işitme engeline yol 

açabilmektedir.  

 
 

Şekil 8.3. Yeni Doğan Bebek 
 
  Doğum anında kordonun doğuma yakın zamanda herhangi bir nedenle 
düzgün çalışmaması, basıncın düşmesi, göbek kordonunun sıkışması, erken ve güç 
doğum, oluşan kanamalar, oksijen yetersizliği -fazlalığı ve yapılan yanlış 
uygulamalar doğum anı nedenler arasındadır 
 Çocuk doğduğunda kafatasındaki kemikler yumuşak ve tam büyümemiştir. 
Bu nedenle bebek dışarıya çekilirken annenin kemikleri çocuğun başının rahat 
şekilde geçmesi için dar olabilir, bu nedenle bebeğin başı çok fazla basınçta 
kalabilir. Bu basınç, bebekte kafatası içi kanamasına sebep olur, bu da beyine 
hasar verir. Bu hasar çocukta işitme kaybı nedenleri arasındadır. 
 

Doğum Sonrası Nedenler  
 Doğumdan sonraki gelişim dönemleri, bebeklik ve çocukluk çağı daha 
kritik bir dönemdir. Bunun dışında yaşam boyu etkenlerde bireylerde işitme 
engeline neden olur. Bebeğin geçirebileceği hastalıklar, kazalar, diğer bazı etkenler 
işitme engeline yol açabilir. 
   Bebeğin doğumdan sonra geçirebileceği kızıl, menenjit, difteri, kızamık, 
boğmaca, grip, ansefalit gibi mikroplu ateşli hastalıklar işitme engeline neden 
olabilir. Ateşli hastalıklar en kalıcı zarara işitme mekanizmasında yol açar.  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
Birçok hastalık 

sonucuyla da işitme 
kayıpları meydana 

gelmektedir.  

Tablo 8.1. İşitme Engeline Neden Olan Sendromlar 
 

İsim Kimin keşfettiği Odyolojik Semptomlar Özellikleri 

 
Waardenburg 
Sendromu 
 
 
 
 
 
 
Francesschetti 
Sendromu 
 
 
 
 
 
Pendred 
Sendromu 
 
 
 
 
 
Usher 
Sendromu 
 
 
 
 
Trisomie 21 
(Down 
Sendromu) 

 
Petrus Johannes 
Waardenburg, 
1886-1979, 
Hollandalı genetik 
uzmanı 
 
 
 
Adolf 
Francesschetti, 
1896-1968, Zürih 
ve Cenevre 
 
 
 
Vaughan 
Pendred, 1869-
1946, İngiliz 
doktor 
 
 
 
Charles Howard 
Usher, 1865-
1942, göz doktoru 
 
 
 
Cohn Langdon 
Down, 1826-
1896. 
 
 
 
 

 
Farklı şekilde gelişme 
gösteren çift taraflı işitme 
sorunu. Genellikle orta 
dereceli işitme kaybına 
sebep olmaktadır. 
 
 
 
Bir veya iki taraflı yüksek 
derecede işitme kaybı.  
 
 
 
 
 
Çift taraflı yüksek 
derecede işitme kaybı.  
 
 
 
 
 
Erken çocuklukta ortaya 
çıkan ağır derecede işitme 
kaybı. 
 
 
 
Çeşitli açılardan işitme 
kaybı.  

 
Ciltte sorunlar, 
erken embiriyoal 
gelişim sorunları, 
gözde pigment 
bozuklukları, geniş 
basık burun yapısı. 
 
 
İskelet sorunları, 
yüzde anormal 
gelişim, diş 
yapısında 
anormallik. 
 
 
Triod bezi 
hastalıkları. 
 
 
 
 
 
Göz hastalıkları, 
işitme kaybıyla 
bağlantılı gece 
körlüğü. 
 
 
Zihin engeli, kısa 
boyluluk, sıklıkla 
kalp sorunları.  
 

 
  
 

 
 

 
 

Bi
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el

 E
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lik

 

• İşitme engeline yol açan sendromların neler olduğunu, 
bu sendromların işitme engeline nasıl yol açtığını 
araştırınız.  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
İşitme engelinin 

oluşmasında çevresel 
faktörler de önemli rol 

oynamaktadır.   

Dış ve orta kulakta oluşabilecek iltihaplanmalar bunun yanında kulak 
akıntıları işitme engeline neden olabilir. Dış kulak yolu iltihaplanmaları havuza 
giren, kulak yolunu karıştıran çocuklarda görülebilmektedir. 
   İşitme kaybına çok az miktarda neden olabilir. Dış kulakta meydana gelen 
işitme kaybına iletim tipi işitme kaybı denilir. Hastalıkların tedavisi için 
streptomisin ve antibiyotiklerin işitme engeline neden olabileceği bilinmektedir. 
   Gereğinden fazla alınan aspirininde çocuklar için sakıncalı olduğu 
bilinmektedir. En önemli tehlike işareti bunlar için kulak çınlamalarıdır. Orta 
kulakta yer alan kemikçiklerde meydana gelen kireçlenmeler iletimsel yönden 
işitme engeline neden olur.  
  Çoğunlukla yetişkinlerde görülse de nadiren de olsa üzengi kemiğinin oval 
pencereyle olan temasındaki sertleşme ya da kaynama çocuklarda görülen işitme 
engelini oluşturur.  
  Beyin tümörleri, kazalar ve travmalar sonucunda merkezi sinir sisteminde 
meydana gelen sarsıntı ve zedelenme kulak yolunda çıkan çıban ve urlar, kulağa 
yabancı madde kaçması ve bunları kulaktan çıkartmak için yanlış yöntemler işitme 
engeline neden olabilir. Yüksek sesle uzun süre müzik dinleme kulakta işitme 
engeline neden olabilir. 
   Kişinin duygusal gelişimini etkileyen faktörler psikolojik türden işitme 
engeline neden olabilir. Psikolojik işitme kaybında kulağın yapısı ve işleyişinde bir 
bozukluk olmadığı hâlde işitme meydana gelmez. Bu gibi durumlara psikolojik 
işitme kaybı denir. Yetişkinlerde psiko-nevrozla, çocuklarda psikotik durumlarda 
işitme kaybı görülebilir.      
 

 
 

Şekil 8.4. İşitme Engelli Çocuk 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
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• işitme engelinin çevresel nedenlerinin neler olabileceğini 
detaylı bir şekile araştırınız.  

Ta
rt

ış
m

a  
• İşitme engelinin nedenlerininin bilinmesinin sağlayacağı 

yararları sorunların tedavisi ve sağaltımı açısından tartışınız.  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
 
 

  

Ö
ze

t 

 
•İşitme kaybı, bireyin işitme yeteneğinin konuşma ve çevresel sesleri 

algılayamama durumudur. Diğer bir deyişle bu yapıların görevi 
yerine getirememesidir. 

•İşitme yetersizliği çocuklarda gelişim alanlarında gecikmeye neden 
olmaktadır. 

•İşitme eşiği, ses uyaranının sessizlikten ayrıldığı durumdur. 
•İşitme kaybı, sesler desibel olarak ifade edilebilmektedir.  
•Bireyin işitme testi sonucunda normal işitme değerinden farklılık 

göstermesidir.  
•İşitme alıntısı işitme eşiği seviyesinin altında kalan ve uyarıldığında 

sesi beyine ileten alandır. 
•İşitme yetersizliği kişinin işitme testinden aldığı sonuçlar normal 

işitme eşiklerinden farklı ise kaybın derecesi bireyin dil kazanımını 
olumsuz yönde etkiliyorsa işitme yetersizliği söz konusudur. 

•İşitme duyarlılığı bireyin 16-20000 Hz., 0-110 dB değerinde olan 
sesleri işitmesine denir. 

•Doğum öncesi, anı ve sonrası olmak üzere işitme engeli nedenleri 
bulunmaktadır.  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö
de

v 
•İşitme engelliğin nedenlerinin bilinmesi nin eğitimciler açısından 
yararlarını araştırrak bir ödev hazırlayınız.  

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

 
Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi işitme engeline sebep olan ilaçlardan biri değildir? 
a) Vancomycin 
b) Viomycin 
c) Capreomycin  
d) Ampicilin  
e) Aspirin 

 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi işitme engeline sebep olan sendromlardan 
biri değildir? 

a) Down sendromu 
b) Usher sendromu 
c) Pendred sendromu 
d) Waardenburg  
e) Kuru göz sendromu 

 
 

3. Kulakta yükseltici olarak görev yapan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Dış kulak 
b) Ortak kulak  
c) İç kulak  
d) Kulak  
e) Kulak kepçesi 

 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi kulağın anatomik yapısında bulunan ögelerden 
biri değildir? 

a) Örs 
b) Östaki borusu 
c) Retina 
d) Üzengi 
e) Salyangoz 

5. İşitmenin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 
a) Sese 
b) Sesin kulağa ulaşmasına 
c) Sesin beyin merkezine ulaşmasına 
d) Sesin çok yakın mesafeden gelmesine 
e) Sesin insan kulağının duyabileceği sınırlarda olmasına 
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İşitme Engelinin Nedenleri 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi, doğum öncesi sebepler arasında yer almaz? 
a) Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar 
b) Doğum anında bebeğin oksijensiz kalması 
c) Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi 
d) Hamilelik döneminde annenin kullandığı ilaçlar 
e) Hamilelik döneminde annenin geçirdiği kazalar 

 
7. Kulağın en karmaşık ve işleyişe sahip bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Orta kulak 
b) Dış kulak 
c) İç kulak 
d) Kulak kepçesi  
e) Kulak zarı 

 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası nedenler arasında yer almaz? 
a) Çocuğun geçirdiği hastalıklar 
b) Kronik orta kulak iltihabı 
c) Yüksek sese maruz kalma 
d) Kan uyuşmazlığı 
e) Baş ve kulaklara şiddetli darbe olması 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? 

a) Birçok sendrom işitme engeline sebep olabilir. 
b) İşitme engelinin doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere iki tür 

nedeni vardır. 
c) Doğuştan işitme engelli yoktur. 
d) İşitme engellilerin hepsi annesinin kullandığı ilaçlardan 

oluşmaktadır. 
e) Doğum öncesinde işitme engelli olmak imkânsızdır. 

 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi, doğum öncesi sebepler arasında yer almaz? 

a) Annenin hamilelik döneminde aldığı alkol 
b) Annenin kullandığı ilaçlar 
c) Radyasyona maruz kalma 
d) Küvezde oksijensiz kalma 
e) Geçirilen kazalar 

 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.E, 2.E, 3.A, 4.C, 5.D, 6.B, 7.C, 8.D, 9,A, 10,D  
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İşitme Engelinin Nedenleri 
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• İşitme Engelli Çocuklarda 
Görülen Özellikler 

• Çocuklarda Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

• İşitme Engelli Çocukların Genel 
Özellikleri 

• İşitme Engelli Çocuklarda Erken 
Tanı ve Değerlendirme 

• İşitme Duyusunun Korunması 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•İşitme engelli çocuklarda görülen 

özellikleri açıklayabilecek, 
•Çocuklarda dikkat edilmesi 

gereken hususları açıklayabilecek,  
•İşitme engelli çocukların genel 

özelliklerini tanımlayabilecek, 
•İşitme engelli çocuklarda erken 

tanı ve değerlendimeyi 
açıklayabilecek, 

•İşitme duyusunun korunması ile 
ilgili yapılabilecekleri 
açıklayabileceksiniz.  

 

 

 
 

 

 

İŞİTME ENGELİNİ ÖNLEME VE 
ERKEN TANI 

       ÖZEL EĞİTİM- I 
 

    Yrd. Doç. Dr. 
   Mehmet KÖK 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İrsi nedenlerden işitme 

kayıpları iletimsel ve 
sinirsel işitme 
kayıplarıdır.  

GİRİŞ 
  Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında meydana gelen 
olumsuzluklar işitme kaybına neden olabilmektedir. Doğum öncesi dönem 
hamilelik sırasında bebeğin ve annenin sağlık durumunu kapsar.  
  İşitme kaybının bu dönemde nedenleri ailede işitme kaybının olmasıdır. İrsi 
nedenler iletimsel ve sinirsel işitme kayıplarına neden olur. Akraba evliliği 
sonucunda doğan çocukların çoğunda genetik duyu kaybı görülmektedir. Annenin 
hamileliği esnasında x ışınına maruz kalması bebekte işitme kaybına neden olabilir. 
Hamileliğin ilk üç ay döneminde annenin kaba kulak, kızamıkçık, sarılık gibi 
hastalıklar geçirmesi çocukta işitme kaybına neden olmaktadır. 
   Annenin hamileliği sırasında ilaç, alkol kullanması ve sigara içmesi işitme 
kaybına neden olabilir. Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığının olması bunun 
yanında hamilelik döneminde geçirilen kazalar ve travmalar işitme kaybına neden 
olur.  
            Doğum anında bazı olumsuz etmenler o ana kadar normal gelişim gösteren 
bebeğin işitmesini olumsuz yönde etkileyebilir. 
            Zor doğum, sezaryenle doğum, doğum anında meydana gelen kazalar, 
doğum ağırlığının düşük olması, bebeğin oksijensiz kalması bebekte işitme kaybına 
neden olur. Doğum sonrasında bebeğin geçirdiği menenjit, kızamık, boğmaca, 
difteri, kabakulak, enfeksiyon hastalıkları, kızamık ve yüksek seslere uzun süre 
maruz kalmak işitme engeline neden oluşturabilir. Bunun yanında çocuklara 
verilen yüksek dozda antibiyotikler de işitme kaybının nedenleri arasındadır. 
            İşitme engelli bireylerin bir kısmı doğuştan bir kısmı da sonradan engelli 
hâle gelmektedir. İşitme engeline yol açacak nedenlerin bilinip gerekli tedbirlerin 
alınması en azından engelli birey sayısını minimum seviyede tutma bakımından 
önemlidir. 
            Çocuğun işitmedeki kaybını küçük yaşlarda fark edenler aile bireyleridir. 
Özellikle anneler çocuklarının davranışlarındaki farklılıkları anlayabilirler. Bebeğin 
seslere tepki göstermemesi, bu durumun aile bireyleri tarafından fark edilip 
bebeğin doktora götürülmesi erken tanının ilk basamağını oluşturur. İşitme kaybı 
olduğu hâlde tanılanamayan birçok çocuk bulunmaktadır. Hafif derecede işitme 
engeli olan çocuklar konuşma dışında diğer çocuklardan farklılık göstermediği için 
gözden kaçabilmektedir. 
   1960 yıllarından itibaren gelişen teknik ve yöntemlerle bebeklere işitme 
testleri uygulanmaktadır. Ailelerle ön görüşmelerin yapılması erken tanının önemli 
bir kısmını oluşturmaktadır.  
 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ÖZELLİKLER 
0-12 Ay Arasındaki Bebeklerde Görülen Özellikler 

• Motor becerilerde gözlenen bir olumsuzluğun özürden dolayı 
oluşabileceği dikkate alınmalıdır. 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
0-2 aylık bebekler 
görmeseler bile 

annelerinin sesine tepki 
verebilmektedir. 

• 0-12 ay arasındaki bebeklerde işitsel davranışların test edilmesi 
yanında motor davranışların da test edilmesi gerekir. 

0-2 Aylık Bebekler 
• Annesini görmese de annesinin sesine tepki verir. 

• Çok gürültülü ortamda uyanır. 

 
 

Şekil 9.1. 0-2 Yaş Döneminde Bebek 

 
3-4 Aylık Bebekler 

• İlginç seslere tepki verir. 

• Kendi kendineyken mırıldanır. 

• Yüz yüze iletişim kurulurken gülerek veya ses çıkararak tepki verir. 

5-6 Aylık Bebekler 
• Yanındaki kişilerin konuşmalarını fark eder. 

• İlginç seslere tepki verir. 

• Seslenen kişiyi görmese de ses çıkararak tepki verir. 
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Çocuklar 7-8 aylıkken 
babıldama evresinde 

aynı heceleri 
tekrarlarlar. 

7-8 Aylık Bebekler 
• Ses çıkaran oyuncaklarla ilgilenir. 

• Tekrarlanan aynı heceleri söyler (babıldama). 

• Kendi kendine ses çıkartırken ses tonunda değişikler yapar. 

 

9-10 Aylık Bebekler 

• Farklı sesleri taklit edebilir. 

• Bir ses karşısında, uyurken uyanabilir. 

 
11-12 Aylık Bebekler 

• Konuşan kişiyi görmese de onu fark ettiğini gösteren davranışlarda 
bulunur. 

• Bir iki kelimelik cümleler kurar. 

• Anne, baba der. 

• Kendi kendine değişik sesler, hecelemeler çıkarır. 

• İşitme engeli olan bebekler görme alanlarındaki nesnelerle ilgilenirler. 

•  Bu bebeklerde ilk aylarda görülen ses çıkarmalar 9 aydan sonra kaybolur, 
taklitler ortadan kalkar, sesin kaynağına tepki verme görülmez. 

 
18 Aylık Çocuklarda Görülen Özellikler 

• Anlaşılır şekilde birkaç kelimelik cümleleri yerinde kullanır. 

• Herhangi bir işaret kullanmadan verilen yönergeleri yerine getirir. 

• Sorulara cevap verir. (Nerede diye sorulduğunda başını o yöne çevirerek 
cevap verir.) 

 
2 Yaşındaki Çocukların Özellikleri 

• Basit cümleler kurarak konuşur. 

• Arkadaşlarıyla oyun esnasında konuşarak iletişim sağlar. 

• İsteklerini cümle ile ifade eder. 

• Uzak mesafelerden çağırıldığında tepki verir. 
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Çocukların işitme 

durumları ile ilgili dikkat 
edilmesi gereken birçok 
faktör bulunmaktadır. 

ÇOCUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
• Konuşan kişiye sürekli yakın olma veya yüzünü görme isteği 

• Sesin kaynağına doğru yönelmeme 

• Ağzında nefes alma, hastalık dışında öksürme, burun tıkanıklığı 

• Tekrarlayan orta kulak iltihapları 

• Kulak ağrıları, kulak akıntısı 

• Televizyonu yakın mesafeden izleme isteği 

• Basit yönergeleri yerine getirememe 

• Konuşma esnasında bazı seslerin atlanması ve akıcı olmaması 

• Uzun süreli suskunluk anının olması 

• Dikkat sürecinin çok kısa olması 

• Gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamama 

• Akademik performansta düşme 

• Okuma sırasında kelime atlama 

• Okumada güçlük 

• Kalabalık ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duyma 

      Belirtilen özelliklerin herhangi birinin gözlenmesi durumunda uzman kişi ve 
kuruluşlara başvurulması erken tanıyı kolaylaştırır. 
 
Başvurulması Gereken Uzman Kişi ve Kuruluşlar 
  İşitme ile ilgili şüphe duyulduğunda vakit kaybetmeden anne- çocuk sağlığı 
kuruluşlarına, hastane içinde yer alan kulak-burun-boğaz ve odyoloji servislerine 
başvurulması gerekir. 
             Bu servislerde bulunan doktorlar muayene sonuçlarını değerlendirerek 
tanıyı koyacaklar ve tedavi şeklini belirleyeceklerdir. 
 Çocuğa işitme kaybı tanısı konulduktan sonra işitme kaybının derecesini 
belirlemek için çocuğun işitme testlerinden geçmesi gerekmektedir. 
               Hastanelerin odyoloji bölümlerinde her yaştaki bebek ve çocukların işitme 
değerlerinin saptayacak test araçları bulunur. Bu bölümlerde testler aracılığıyla 
bireydeki işitme kaybı derecesi belirlendikten sonra, işitme cihazı içerisinde 
bulunulur. 
               İşitme özrü tanısı konulan her bireye en iyi yardımcının işitme cihazı 
olacağı unutulmamalıdır. 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İşitme engelli çocukların 

hayatında işitme 
cihazlarının önemli bir 

işlevi vardır. 

              İşitme özrü tanısından sonra işitme yetersizliği ameliyat ve ilaç tedavisi ile 
ortadan kaldırmak mümkün değilse bireyin duyabilmesi için çözüm yolu işitme 
cihazıdır. 
              Odyolog tarafından testler sonucu işitme cihazı tavsiye edilir. İşitmenin 
kaliteli olması ve kulağın korunması açısından işitme cihazı büyük önem taşır. 
              İşitme kaybının var olan derecesine göre değişik işitme cihazları 
üretilmektedir. Cepte taşınan kordonlu ve kulak arkasında taşınabilen kulak arkası 
modeller çocuklar için en uygun olanlarıdır. 
              İşitme özürlü çocuğun eğitiminde, işitme cihazı önemlidir. Tanıdan sonra 
önerilen cihazı çocuğun işitme duyusunu geliştirecek ve çocuğun  iletişim 
kurabilecek seviyeye getirecektir. 
              İşitme cihazı verilen çocuk, cihazı kullanmak istemiyorsa sıkıldığı anda 
çıkarmasına izin verilmelidir. Belli bir süre sonra tekrar takması istenmelidir. 
Çocuğun cihazı hemen taktıktan sonra ödüllendirilmesi cihazın kabulünü 
kolaylaştırır. İşitme cihazlarının kullanım sürecinin her gün arttırılması cihazın 
kabulünü kolaylaştırır. Cihaz ilk defa takıldığında çocuğun birçok gürültüyü aynı 
anda algılaması onu şaşırtabilir ya da korkmasına sebep olabilir. Bu yüzden ilk 
kullanmalarda cihazın ses ayarının düşük seviyede tutulması gerekir.    
        

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 
Normal gelişim gösteren çocuklara göre işitme özürlü çocuklar, farklı 

gelişim özellikleri göstermektedir.  

 
Dil Gelişimi 
  İşitme duyusu ile öğrenilen dil çocuğun sesleri dinlemesi ve taklit etmesi 
ile gelişir. Çocuk dili öğrenirken duymak ve duyduğunu sormak zorundadır.  
              İşitme özürlü çocuklar normal gelişim gösteren çocuklar gibi aynı dil 
kazanım aşamalarını izlerler. Normal gelişim gösteren bebekler çevresindeki 
insanların söylediklerini ve kendi seslerini işiterek dilini geliştirirken, işitme özürlü 
bebekler ise kendi seslerini işitemediklerinden ve çevresindeki insanların seslerini 
işitemediklerinden dolayı dil gelişiminde normal gelişen bebeklere göre farklılıklar 
ortaya çıkar.  
                 İşitme kaybı yüzünden çocuk sesleri algılayamamakta, konuşmaları ve 
kelimeleri kavrayamamaktadır. Bundan dolayı işitme kaybı olan birey çevresiyle 
ilişkilerinde dil yönünden güçlük çekmektedir. İşitme özrünün oluştuğu yaş, işitme 
kaybının derecesi ve işitme kaybının tipi dil ve konuşma bozukluğunun ortaya 
çıkmasında etkilidir. 
   İşitme özürlü kişiler sesleri işitemediklerinden dolayı sözcükleri söylemekte 
zorlanmaktadırlar. İşitme özürlü çocukların kelime bilgileri yetersizlik 
göstermektedir. Dil, gramer, söz dizimi sırasında ve cümle kurmada zorluk 
çekerler.  
                 İşitme özürlü çocuklar nefes kullanımında organlarını, normal gelişim 
gösteren çocuklar gibi kullanmaktadır. Fakat işitme özürlü çocuklarda nefes 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
Bireylerin kişilik 

gelişimleri var olan 
eğitime ve dile bağlı 

olmaktadır. 

kontrolü yetersiz olduğu için konuşmalarının akıcılığının bozuk olduğu ve kesik 
kesik olduğu bilinmektedir.  
  

Kişilik Gelişimi 
  Bebeklik döneminde kişilik gelişmeye başlar. Kişilik gelişimi eğitime ve dil 
gelişimine bağlıdır. 
   İşitme özürlü çocuklar sınırlı bir çevrede büyüdükleri için olumlu iletişim 
kuramamaları sebebiyle kişiliklerinde uyumsuzluklar ortaya çıkar. İşitme özrü 
erken yıllarda ortaya çıkan çocuklarda yalnızlık görülmektedir. İşitme özürlü 
çocuklar, bireysel kişilik özelliklerine göre kendilerini toplumdan geri çekerler.  
  İşitme özrüne sahip çocukların bazıları hareketli bazıları sakin bazıları 
yüksek ya da düşük zekâya sahip olabilir. Bazı zamanlarda da işitme engelli 
çocuklarda saldırgan davranışlar görülebilir. Saldırgan davranışlar, çocuğun 
çevresini rahatsız ettiğinden dolayı çevresi tarafından kabul edilmesini zorlaştırır. 
Bunun yanında ailenin aşırı koruyucu tutumları işitme özürlü çocuğun diğer 
insanlarla iletişimini olumsuz yönde etkiler.  
  

Zihinsel Gelişim  

                 İşitme özürlü çocuklar dili kullanamadıkları için zihinsel gelişimlerinde 
yetersizlikler görülebilir. Anlaşılır konuşmaya sahip olmayan işitme özürlü çocuk 
düşüncelerini ifade etmede ve çevresindeki kişilerin düşüncelerini anlamada 
zorluk çeker. Erken tanı ve erken eğitim sayesinde birçok işitme engelli çocuk 
yaşıtlarını sadece birkaç yıl geriden takip etmektedir. Sözel ifade kullanmadan 
iletişim kurduklarından dolayı işitme engelli çocukların zihinsel gelişimleri 
etkilenmektedir.  
                 İşitme özürlü çocuklar yaşıtları gibi nesneleri tanıma, ayırt etme, 
eşleştirme, gruplama gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Fakat dile bağlı olarak 
düşünce sistemini geliştiremedikleri için başarısızlık gösterirler. 
  
Duygusal Gelişim  
  İşitme kaybının en önemli etkisi dil ve konuşma gelişiminde görülmektedir. 
İletişimde yaşanan yetersizlikler ve anne babanın aşırı koruyucu tutumu işitme 
engelli çocukların duygusal gelişimini olumsuz yönde etkiler. 
                  İşitme engelli bireyin dikkatini bir nesneye ya da olaya çekebilmek için 
uyarıcının bireyin görme alanı içinde olması gerekir. Bireyin yaşamında sağlıklı 
duygusal gelişim için en önemli etken kimlik gelişimidir. İster işitme engelli olsun, 
ister normal gelişim gösteren birey olsun her bireyin beğendiği, sevdiği kişiyi taklit 
etmeye ihtiyacı vardır. 

Çocukların taklit ettiği kişiler genelde çocuğa ilgi ve sevgi gösteren 
kişilerdir. İşitme engelli bireye anne-baba yeteri kadar ilgi göstermez ise bireyin 
kimlik gelişiminde problemler ortaya çıkar. 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İşitme engelli 

çocukların 
sosyalleşmesinde ve 

konuşmayı 
kazanmasında iletişime 
geçme çabaları önemli 

olmaktadır. 

Sosyal Gelişim 
   Her çocukta olduğu gibi işitme engelli çocukların da kişisel ve sosyal 
uyumları aile ve çevresindeki diğer insanlarla etkileşimlerine bağlıdır. İşitme özürlü 
çocuklar normal gelişim gösteren yaşıtları gibi sosyal etkinlik gösteremezler. 
              İşitme engelli çocuğun başka bir engeli yoksa çocuğun kendini kabul 
etmesi daha kolay olur. Anne babanın aşırı koruyucu tutumu çocuğun kendine 
güven duyma ve tek başına bazı davranışları yapmasını engeller. Anne babalar 
çocuğun sosyalleşmesi için bazı faaliyetler yapmalıdır. 
                Bireyin sosyal gelişiminde akranları ve öğretmenleri ile girdikleri etkileşim 
önemlidir. İşitme engelli çocukla akranlarının ve öğretmenlerinin etkili iletişime 
geçmesi çocuğun sosyal kuralları ve konuşmayı kazanmasında etkilidir. İşitme 
kaybı, insanlarla iletişim kurmayı engellemekte ve sosyal yaşamla ilgili kuralların 
öğrenilmesinde yetersizliklere neden olmaktadır. İşitme engelli çocuklar iletişim 
kurmakta yetersizlik çektikleri için genellikle tek başlarına oynarlar. 
                 Davranışlar bireyin sesleri algılaması ve buna bağlı olarak kendini 
yönetmesiyle oluşur. Davranışın olumlu yönde olması için dil önemli olduğundan 
işitme özürlü çocuklar toplumsal yaşamda davranış geliştirmede zorluk çekerler. 
İşitme özürlü bireyleri toplumdan ayırmak yerine onları topluma kabul ettirmek 
gerekir.  
 

Psikomotor Gelişim 
  İşitme engelli olan çocuklardan fiziksel gelişim normal olmasına rağmen 
ileri derecede işitme engeli olan çocukların motor becerilerinde ve denge 
sağlamalarında olumsuzluklar görülebilir. 
   İşitme engelli çocuklar normal yaşıtları gibi 0-2 yaş döneminde aynı 
gelişim özelliklerini gösterirler. Bu gelişim süreci içerisinde işitme engelli çocukların 
oturma, yürüme gibi büyük kas becerileri normal çocuklarla aynıdır. Fakat ince 
motor becerilerinde gecikmeler görülür. İnce motor becerilerinin geri kalmasında 
işitme engelli çocukların geçirdikleri hastalıklar, anne babanın aşırı koruyucu 
tutumu, sözel ifadeleri algılayamamaları, denge ve merkezi sinir sistemi 
bozuklukları rol oynar. 
 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA ERKEN TANI VE 
DEĞERLENDİRME 
 İşitme engeline sahip çocukların erken yaşta tanılanması, erken eğitime 
başlamak açısından çok önemlidir. Erken tanılama çocuğun duygusal, dil, konuşma 
ve zekâ gelişimi açısından önemlidir. Erken tanıya bağlı olarak uygun işitme 
cihazının kullanılması çocuğun dil gelişimini hızlandırır. İşitme kaybı 
değerlendirilirken ses, frekans ve desibel gibi kavramlar kullanılır. 
                  Ses, titreşen nesnelerden çıkan enerjidir. Ateşten ısı, konuşan kişiden de 
ses enerjisi ortaya çıkar. Titreşen her cisimden ses çıkmakta ve ses kulağın 
duyarlılık sınırı içindeyse duyulmaktadır. Sesin ortaya çıkabilmesi için cismin 
titremesi ve cismin etrafında bulunan havanın titremesi gerekir. 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İşitme engelli 

çocukların işitme 
duyarlılıklarının 

ölçülmesi 
gerekmektedir. 

                   Frekans, sesin inceliği ve kalınlığıyla ilgili saniyedeki titreme sayısı olarak 
adlandırılır. Yüksek frekansta olan sesler ince, düşük frekansta olan seslerde 
kalındır. 
 

 
 

Şekil 9.2. Frekans Tabloları 
 
 
                    Desibel, kulağın işitebileceği en küçük ses şiddeti olarak adlandırılır. Tek 
başına desibel hiçbir anlam taşımaz.  
                   İşitme kaybı derecesini belirlemek ve çocuğa uygun işitme cihazı 
önerebilmek için işitme engelli çocuğun işitme duyarlılığının ölçülmesi gerekir. 
İşitme duyarlılığı odyometri denilen araçla ölçülür. Farklı frekanstaki sesin şiddetini 
desibel olarak gösteren cihazlara odyometri denir.  
  Bu ölçüm araçları bireye uyaranları değişik şiddet ve frekanslarda iletir. 
Aynı zamanda bunlar sesleri gerektiğinde sağ ve sol kulağa iletir. Bazı odyometrik 
ölçüm araçları sesi hava yolu ile gerektiğinde de kemik yoluyla iletir.  
  Ölçüm sonucunda elde edilen işitme eşik değerleri grafikte odyogram 
denilen eğrilerle gösterilir. 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İşitme engelini 

önlemenin en etkili yolu 
engelli hâle gelmelerini 

engellemektir. 

 
Şekil  9.3. Odyogram Ölçü Aracı 

 
 Dikey ve yatay olmak üzere odyogram iki doğrudan oluşur. Yatay doğrular 
sesin şiddetini belirtirken, dikey doğrular frekans değerini belirtir. 
               Çocuğun işitme seviyesinin ölçülmesi uygun eğitim programının 
hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgileri her zaman vermez. Çocuğa uygun eğitim 
programının hazırlanabilmesi için muhakkak ailenin de bulunduğu bir ekip 
tarafından çocuğun dil ve konuşma becerileri, gelişim alanlarının, çocuğun 
zekâsının belirlenmesi gerekir.   
 

İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI  

               İşitme duyusunun korunması daha önceleri işyeri ve sanayilerde yüksek 
ses altında çalışanlar için alınması gereken önlemleri konu almaktaydı. Daha sonra 
genel eğitim ve işitme engellilerin eğitimlerinde de yer almaya başladı. İşitme 
yetersizliği sosyal açıdan bireylere olumsuz etki yapar. Bu etkileri en aza 
indirebilmek için eğitimlerinde özel önlemler alınması gerekir. İşitme engelli 
bireylerin bir kısmı doğuştan bir kısmı da sonradan engelli hale gelirler. İşitme 
engelli bireylerin sorunlarını çözmenin en önemli yolu engelli hale gelmemelerini 
ya da sayılarını en az seviyede tutmayı sağlamaktır. 
                  İşitme duyarlılıkları iyi durumda olduğu halde yeteneklerini 
kullanamayan bireyler vardır. Eğitimin bu yeteneklerini kullanmasını sağlaması 
gerekir. Bu önlemleri alan bütün etkinliklere de işitmenin korunması denmektedir. 
                    İşitmenin korunması, işitmelerin zedelenmesi, zedelenmeye bağlı olan 
yetersizlik ve yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan engeli önlemeyi zedelenme 
derecelerini arttırmama ve aynı seviyede tutmayı, kişinin kazanmış olduğu sözlü 
iletişim becerilerini korumayı kişinin işitme duyarlılığından en etkili biçimde 
faydalanmasını sağlamayı kapsamaktadır. 
 İşitmenin korunması için birçok kurum ve kuruluşun ortaklaşa çalışması 
gerekir. İşitmenin korunmasıyla ilgili olayların bazıları eğitimi ve eğitimcileri 
aşmaktadır. Bazılarının çözümünde eğitim kurumları ve eğitimciler dâhil olmadan 
çözülmesi mümkün değildir. 
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İşitme engelini önlemek 

için doğum öncesi, 
doğum anı ve doğum 
sonrası olmak üzere 

önlemler 
alınabilmektedir. 

Zedelenmeyi Önleme   

                 İşitmenin korunmasında işitme zedelenmesinin nedenlerini bulup önlem 
almak önemlidir. İşitme zedelenmesini yaratan sebepleri doğum öncesi, doğum 
anı, doğum sonrası diye sınıflamak mümkündür. 
 
Doğum öncesi 
  Doğum öncesinde alınması gereken önlemler hamilelik süresini sağlıklı ve 
kontrollü geçirme ve kalıtım durumlarını önleme olarak nitelendirilebilir. Gebelik 
başlangıcında ve gebelikten hemen sonra bakım ve korunmaya önem verilmesi 
gerekir. Gebeliğin ilk 3 ayı her bakımdan önemlidir. İlk 9 hafta merkezi sinir 
sisteminin gelişimine ilk 21 günde işitme için önemli olduğu bilinmelidir. Anne 
hamilelik sürecinde beden ve ruh sağlığına, beslenmesine dikkat etmelidir. 
                 Kalıtımdan kaynaklanan işitme engelini önlemek için anne ve baba 
adaylarının genetik muayene olmasında fayda vardır. Aileler bu hizmetleri 
nereden alabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Anne baba ve 
çocuklarının birinde özür olan çift, akrabalarının birinde özür bulunan anne baba 
adayları, akraba ile evlenerek anne baba olan adaylar ve 35 yaşından sonra hamile 
kalacak adaylar genetik muayene olmasında yarar vardır. Bu konuda hastanelerde 
bulunan genetik danışma merkezlerinden faydalanılabilir. 
 
Doğum anı 
                Doğum öncesinde alınan önlemler doğum için hazırlık yapılmasını sağlar. 
Doğum yapacak anne adayının psikolojik, biyolojik ve çevresel hazırlığı önemlidir. 
                 Doğum yaparken sancıyı azaltmak için ilaç almamak gerektiğine dikkat 
edilmelidir. Doğum anında doğum yapılacak yerin temizliği, müdahale de 
bulunacak kişinin uzmanlığı, doğum anını ilgilendiren önemli faktörlerdir.Doğum 
yaptıran kişinin işinin uzmanı olmasına önem verilmelidir. Bu belirttiğimiz hususlar 
önemli kabul edilip gereken titizliğinde gösterilmesi çok önemlidir. Eğitimin bu 
konuda önemli olduğu unutulmamalıdır. 

Doğum sonrası 
                  Doğum sonrasındaki bebeklik ve çocukluk gelişim dönemleri ile yaşam 
boyu devam eden etkenler işitme engeline sebep olmaktadır. Bu yüzden doğum 
sonrasındaki yaşamımızda da işitme engeline sebep olacak etmenlerden 
korunmak gereklidir. Bu durumlardan korunmak için bebeğin öncelikli olarak ateşli 
hastalıklardan korunması gerekir. Ateşli hastalıkların en çok kalıcı hasarı bıraktığı 
yer işitme mekanizmasıdır. 
                  İlaç kullanılmasına çok dikkat edilmelidir. İlaçlar kullanılırken ilacın 
dozuna ve gelişigüzel kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Aşı yapılmadan önce 
muayene olunmalıdır. Kabakulak, kızamık gibi ateşli ve bulaşıcı hastalıkların 
kuluçka zamanında yapılan aşılar bireyde işitme engeli oluşmasına sebep olur. Bu 
yüzden çocuklarda aşı yapılmadan önce muayeneye dikkat edilmelidir.  
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İşitme Engelini Önleme ve Erken Tanı 
 

 
İşitme engelini önlemek 
için doğum öncesinde, 

doğum anında ve 
doğum sonrasında 

olmak üzere önlemler 
alınabilmektedir. 

                Temizlik ve beslenmeye gereken önem verilip gelişimin sağlıklı olması ve 
beslenmenin dengeli yapılması işitme engeli gibi olumsuzlukları önlemektedir. 
  Beslenme ve temizliğe dikkat edilirse bazı hastalıklar ve olumsuzluklar en 
az zararla atlatılabilir. 
Kazadan, gürültüden, işitme duyarlılığından, çarpmadan, düşmeden ve benzeri 
durumlardan korunma işitme engelinin önlenmesini sağlar. İşitmenin zedelenmesi 
ve bu zedelenmeye bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz durumların erken teşhis 
edilerek tedavisi ve eğitimi işitme engelinin önlenmesinde çok önemlidir. 
 

Yetersizlik ve Engeli Önleme 
              İşitme mekanizmasının herhangi bir yerinde meydana gelen olumsuzluktan 
dolayı yetersizlik oluşur. Yetersizliğin engele dönüşmemesi sosyal bir olgudur. 
Yetersizliği en az seviyede tutmak için eğitime çok önem verilmelidir. 
   Bu konuda toplum da bilgilendirilerek, bilinçlendirilmelidir. Diğer bir 
değişle yetersizliği engele dönüştürmemek için toplumun eğitimden geçmesi çok 
önemlidir. Bu eğitim de iki türlü olmalıdır. Toplum hem örgün eğitimden geçmeli 
hem de yaygın eğitimden geçmelidir. Ancak bu şekilde her fırsat değerlendirilerek 
halkın eğitilmesi sağlanabilir. 
 
Zedelenmeyi Aynı Seviyede Tutma 
                 İşitmenin korunmasıyla ilgili alınan önlemler zedelenmeyi aynı seviyede 
tutmada da yararlıdır. Zedelenmesi olan bireyin işitme kalıntısını aynı seviyede 
tutmak için eğitim alması gerekir. İşitme kalıntısı etkili bir şekilde 
kullanılmadığında işitme duyarlılığı gerileyebilir.  
                  Sonradan engelli olan bireylerin bazılarında zedelenmeden önce sözlü 
iletişim becerileri bulunur. Önlemler alınmadığında kazanılmış olan sözlü iletişim 
becerisi kaybolur. Var olan becerileri kaybettirmeme kaybolduktan sonra 
kazandırmaktan daha kolaydır. Bunu sağlamak için de bireye engelli olmadan 
önceki gibi davranmaya devam edilmesi, normal çevrede ve normal eğitim 
ortamında eğitim alması gerekmektedir. İşitme engelli bireyin var olan işitme 
duyarlılığını en iyi biçimde kullanması sağlanmalıdır. Bunun için eğitim verilen 
ortamda en uygun biçimde işitme ortamı hazırlanmalı ve burada eğitim 
verilmelidir.  
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Ö
ze
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•Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında meydana gelen 
olumsuzluklar işitme kaybına neden olabilmektedir. 

•Çocuğun işitmede ki kaybını küçük yaşlarda fark edenler aile 
bireyleridir. Özellikle anneler çocuklarının davranışlarındaki 
farklılıkları anlayabilirler. 

•İşitme ile ilgili şüphe duyulduğunda vakit kaybetmeden anne- çocuk 
sağlığı kuruluşlarına, hastane içinde yer alan kulak-burun-boğaz ve 
odyoloji servislerine başvurulması gerekir.  

•İşitme özürlü çocuklar normal gelişim gösteren çocuklar gibi aynı dil 
kazanım aşamalarını izlerler. 

•İşitme özürlü çocuklar sınırlı bir çevrede büyüdükleri için olumlu 
iletişim kuramamaları sebebiyle kişiliklerinde uyumsuzluklar ortaya 
çıkar.  

•İşitme özürlü çocuklar dili kullanamadıkları için zihinsel 
gelişimlerinde yetersizlikler gösterebilir.  

•İşitme kaybının en önemli etkisi dil ve konuşma gelişiminde 
görülmektedir.  

•Her çocukta olduğu gibi işitme engelli çocuklarında kişisel ve sosyal 
uyumları aile ve çevresindeki diğer insanlarla etkileşimlerine 
bağlıdır. İşitme özürlü çocuklar normal gelişim gösteren yaşıtları 
gibi sosyal etkinlik gösteremezler. 

•İşitme engelli çocuklar normal yaşıtları gibi 0-2 yaş döneminde aynı 
gelişim özelliklerini gösterirler.  

•Çocuğa uygun eğitim programının hazırlanabilmesi için muhakkak 
ailenin de bulunduğu bir ekip tarafından çocuğun dil ve konuşma 
becerileri, gelişim alanlarının, çocuğun zekâsının belirlenmesi 
gerekir.   

•İşitme engelli bireylerin sorunlarını çözmenin en önemli yolu engelli 
hale gelmemelerini ya da sayılarını en az seviyede tutmayı 
sağlamaktır. 
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Ö
de
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•İşitme engellilerin erken tanılanmasın da karşılaşılabilecek 
güçlükleri belirten bir ödev hazırlayınız. 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi işitme engelini önleme yollarından biri değildir? 
a) Engeli önleme 
b) Yetersizliği önleme  
c) Zedelenmeyi önleme 
d) Zedelenmeyi aynı seviyede tutma 
e) İşitme derecesini ölçme 

 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi 11-12 aylık bebeklerin özelliklerinden biri değildir? 
a) Anne baba diyebilme 
b) Bir iki kelimelik cümle kurabilme 
c) Sorulan sorulara cevap verebilme 
d) Ses kaynağını fark ettiğini belli etme 
e) Kendi kendine sesler çıkarabilme 

 
 

3. Sesin incelik ve kalınlığıyla ilgili saniyedeki titreşim sayısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Ses 
b) Frekans  
c) Titreşim 
d) Yankı 
e) Işın 

 
 

4. Kulağın işitebileceği en küçük ses şiddetine ne denir? 
a) Odyometri 
b) Odyolog 
c) Optimetrist 
d) Desibel 
e) Frekans 

 

5. İşitme kaybının erken tanılanması neden önemli olmaktadır? 
a) Sosyal hizmetlerin sağlanması açısından 
b) Dil kazanmada gerekenlerin yapılabilmesi bakımından 
c) Erken cihazlar sağlanabilmesi bakımından 
d) Erken aile hizmetleri açısından 
e) Yukarıdakilerin hepsi 
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6. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası nedenlerden biri değildir? 
a) Geçirilen hastalıklar 
b) Kan uyuşmazlığı 
c) Kulak iltihabı 
d) Yüksek sese maruz kalma 
e) Kulağa şiddetli darbe alma 

 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 
a) İşitme engeli bilişsel gelişime olumlu etki yapar. 
b) İşitme engeli duygusal gelişimi olumsuz etkiler. 
c) Sosyal gelişim işitme engelinden olumsuz etkilenir. 
d) İşitme, iletişim becerileri açısından önemlidir. 
e) Dil gelişimi ve zihin gelişimi paralellik gösterebilir. 

 
 

8. Katı, sıvı ve gaz gibi cisimlerin titreşmesi sonucu oluşan enerjiye ne denir? 
a) Ses 
b) Frekans 
c) Desibel 
d) Yankı 
e) Gölge 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? 

a) Erken yaşta eğitime gerek yoktur. 
b) Etkinlikler bir tek duyuya hitap etmek zorundadır. 
c) Çocuğun özellikleri dikkate alınmalıdır. 
d) İşitme kalıntısından yararlanılmamalıdır. 
e) Amaç belirlenmesine ihtiyaç yoktur. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, doğum öncesi sebepler arasında yer almaz? 

a) Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar 
b) Annenin kullandığı ilaçlar 
c) Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi 
d) Doğumun geç ve güç olması 
e) Hamilelik döneminde annenin geçirdiği kazalar 

 
 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.E, 2.C, 3.B, 4.D, 5.E, 6.B, 7.A, 8.A, 9.C, 10.D 
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• Aileye Yardım Edebilecek 
Meslek Grupları 

• İşitme Engellilerin Eğitimleri 
• Konuşma Eğitimi 
• Ses, Artikülasyon Çalışmaları 
• Dinleme Eğitimi 
• Okuma Yazma Anlama 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Aileye yardım edebilecek meslek 

gruplarını açıklayabilecek, 
•İşitme engellilerin eğitimlerini 

tanımlayabilecek, 
•Konuşma eğitimini 

açıklayabilecek, 
•Ses ve artikülasyon çalışmalarını 

tanımlayabilecek, 
•Dinleme eğitimini açıklayabilecek, 
•Okuma, yazma anlama 

becerilerini açıklayabileceksiniz. 
 

 

 

  

İŞİTME ENGELLİLERİN 
EĞİTİMLERİ 

       ÖZEL EĞİTİM- I 
 

    Yrd. Doç. Dr. 
   Mehmet KÖK 
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İşitme Engellilerin Eğitimleri 
 

 
Ailelere yardımcı 
olabilecek birçok 
meslek elemanı 
bulunmaktadır.  

GİRİŞ 
 Erken tanıyla birlikte işitme engelli çocuğa uygun eğitim programları 
hazırlanarak eğitime başlanılması çocuğun sosyal, duygusal, kişilik, psikomotor ve 
zekâ gelişimine olumlu yönde etki eder. Erken tanı ve bu doğrultuda uygun işitme 
cihazıyla birlikte eğitime başlanılması dil gelişimini de olumlu yönde etkiler. 
  
             İşitme özürlü bireylerin varlığı eskilere dayanır. Fakat eğitimleri çok eski 
değildir. İşitme engellilerin eğitimi ile ilgili en eski kaynaklar M.S. 7. yüzyıla 
dayanmaktadır. 
  
           İşitme özürlü bireylerin özel eğitim gereksinimleri bilinen bir gerçektir. Özel 
eğitimin başlangıcı tanı konulmasıyla başlar. Anne babanın, çocuğun gelişim 
dönemlerindeki problemleri fark ettiği andan itibaren doktora başvurması ilk 
yapılması gerekendir.  
 
  Tanılama yapıldıktan sonra uzman kişilere ihtiyaç duyulmaya başlanır ve 
anne baba kimlerden nasıl yardım alabilecekleri konusunda karmaşa yaşarlar. 
Aileye rehberlik yapacak ve çocuğun gelişimine katkı sağlayacak olan amaçların 
belirlenmesi için farklı meslek grubundaki kişilerin bir araya gelmesi gerekir. 
  
 

AİLEYE YARDIM EDEBİLECEK MESLEK GRUPLARI 
• Hekim ve odyolog 

• Psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları 

• Çocuk gelişimciler 

• Sosyal hizmet uzmanları 

• Özel eğitimciler 

• Terapistler  

Okul öncesi dönemden itibaren alınan eğitim işitme engelli çocuğun 
gelişimi üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Çocuk arkadaşları ve akranları arasında 
mutludur. Bu tür sosyal ortamları çocuk ev ortamında bulamaz. Özel eğitim 
okullarında işitme engelli çocuklara, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde eğitim verilir. 

 
 Okulöncesi eğitim dışında diğer kademelerde işitme engelli çocuklara 

yatılı olarak eğitim verilir. İşitme engelli bireylerin ortaöğrenimlerini normal 
okullarda sürdürmeleri için yönlendirmeler yapılır. 
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İşitme engellilerin 
eğitiminde birçok 

uygulama 
bulunmaktadır.  

İşitme engelli çocukların eğitiminde ülkenin imkân ve şartlarının etkisiyle 
eğitimde değişik uygulamalar görülür. Bunlar kaynaştırma adı altında normal 
okullar içerisinde ayrı okular da ev ve okul dışındaki diğer kurumlarda yapılır. 
 

İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMLERİ 
 

Normal Okul İçinde Eğitim 

• Normal sınıf 

• Özel sınıf 

 
Ayrı Okulda Eğitim 

• Yatılı okul 

• Gündüzlü okul 
 

Diğer Kurumlar 

• Gezici öğretmenlik 

• Rehabilitasyon merkezi 

• İşitme ve konuşma merkezi 

İşitme engelli çocuğa tanılama yapıldıktan sonra yerleştirme için 
yönlendirme yapılırken çocuk, okul, aile ve çevre faktörleri göz önünde 
bulundurulması gerekir. Bunlar; 
  

Çocuk  

• İşitme engelinden başka engelinin olması  

• Yaş  

• Çocuğun performansı 

• İşitme kaybının derecesi ve türü 

• Çocuğun davranış özellikleri 

Okul  

• Özel eğitim personelinin varlığı 

• Ek ve destek hizmetlerinin durumu 
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Aile ve çevrenin işitme 
engellilerin eğitiminde 

önemli işlevleri 
bulunmaktadır. 

• Mesafe 

• Okul programının çocuğa uygunluğu 

 

Aile – Çevre 

• Anne babanın eğitime ilgisi 

• Ailenin imkânları 

• Ailenin imkânsızlıkları 

• Yakın çevre imkânı 

 

Şekil  10.1. İşitme Engellilerin Eğitimi 
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Konuşma iletişim 

sistemlerinden 
biridir. 

Toplum olarak birinci hedef işitme engelli bireyin sayısını en aza indirmek 
için çalışmalar yapmak ve işitme engelli kişileri topluma, ailelerine ve kendilerine 
en yararlı olacak şekilde eğitilmelerini sağlamaktır. Bu yüzden işitme engelli 
çocukların var olan eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmaları 
sağlanmalıdır. 
 

KONUŞMA EĞİTİMİ 
  
            Konuşma; bireyin kendisi ve çevresiyle ilişki kurabilmesi ve sürdürebilmesini 
sağlayan sembollerin yer aldığı tepkilerin iletişim sistemidir. 
           
            İşitme engellilerin eğitimindeki en önemli hedef işitme engelli bireylerin 
konuşabilir hâle gelmesidir. Konuşmanın amacı bu bireylerin ana dilimizin sözel 
iletişimi etkili biçimde kullanmasını sağlamaktır.  
 

Konuşma Eğitiminin Amacı 
              

Konuşma eğitimine geçen birey konuşmaya ilgi duyar. Kendisine 
söylenenleri veya çevresinde konuşulanları dinler ve bireylerle konuşmak ister. 
Konuşurken karşısındaki bireyi dikkatlice dinler ve ona bakar. Söz hakkı kendisine 
geldiğinde konuşur. Kendisi ile konuşanın sözünü kesmez, kendi konuşmasını jest 
ve mimiklerle süsler. 
  
            İnsanlar değişik jest, mimik ve el kol hareketleriyle birbirleri ile sözlü ve 
sözsüz iletişim kurarlar. Sözlü iletişim kurmada istek duygu ve düşünceler, kelime 
ve cümlelerle ifade edilir.  
 
  Bebeklerde ise ağlama, gülme ve değişik sesler çıkarma gibi tepkilerle 
ifade edilir. Bebeklerin yaptığı bu tepkiler anında fark edilerek model olunması çok 
önemlidir. Öncelikli olarak annenin bebeği ile konuşması ve bebeğe karşı sevecen 
olarak basit kelime ve cümlelerle onun ihtiyaçlarına yönelik kelimeleri, sesleri 
tekrarlaması, model olması yönünden oldukça önemlidir. 
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Konuşma çevreyle 

iletişimi birçok 
yönden 

arttırmaktadır. 

            

 
 

Şekil 10.2. Parmak Alfabesi 
 
  Değişik konuşma modelleri konuşma isteğini arttırır ve taklit etmesini 

kolaylaştırır. İşitme engelli çocukta normal işiten çocuk gibi bu dönemlerde 
çevresini anlama ve öğrenme çabası içindedir. İşitme engelli çocuğun anlama ve 
öğrenme çabası engellenmemelidir aksine bu kişilerin cesaretlendirilip öğrenmesi 
yönünde bunlara destek olunmalıdır.  

 
Çocuk çevresini öğrenirken veya kendi kendine oynarken sesler çıkarması, 

sesleri taklit ederek mırıldanması hoşgörü ile karşılanmalı ve olabildiğince daha 
çok ses çıkarması ve konuşması için ona eşlik edilmelidir. 

 
 Konuşmanın en önemli özelliklerinden biri çevreyle olan iletişimini 

arttırmaktır. Kendi yaşıtları ile beraber aynı ortamlarda bulunulması çocuğun 
konuşmasına fırsat sağlayacak ortamlarda araç gereçlerin bulunması (sesli 
oyuncaklar, resimli hikâyeler vb.) sağlanmalıdır. İfade etme becerisini geliştirmek 
için konuşmanın geliştirilmesine yönelik etkinliklerin içinde, bireyin konuşmasının 
anlaşılabilirliğini arttırmak doğru, net ve akıcı konuşmasını sağlamak için ses ve 
artikülasyon eğitimine yer verilir. 
 
 

SES ÇALIŞMALARI 
  Bireyin konuşma sesini en iyi şekilde ifade edebilir hâle getirmesi için 
yapılan çalışmaların tümüne ses eğitimi çalışmaları denir. İşitme engelli bireyin 
sesleri, işitme yetersizliğinin derecesi, oluş zamanı ve alınan eğitimin kalitesine 
göre değişmekle birlikte normal işitme engeline sahip bireylerinkine 
benzemektedir. Bunun için işitme engelli bireylerin ifade etme becerileri 
desteklenirken sesin doğru kullanılmasına yönelik eğitim çalışmalarının 
yapılmasına önem verilmelidir.  
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Konuşma ve 

dinleme ile ilgili 
birçok çalışma 

bulunmaktadır. 

 

 
 

Şekil 10.3. Mesajın İletimi 
  
             Ses eğitimine erken başlanmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. İfade edici dil 
becerilerinde problemleri olan birey kesinlikle doktor kontrolünden geçmelidir. 
Ses bozukluğunun nedenleri iyi bilinmeli, bununla beraber ses bozukluğunun yan 
etmenleri de araştırılmalıdır. Yapılan bu araştırmalar ses bozukluğunun 
azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasında önemli bir etkendir. Ses problemin 
bozukluğunun azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasında dinleme ve işitme 
becerilerine yönelik çalışmaların faydası çoktur. 
 

ARTİKÜLASYON ÇALIŞMALARI 
Artikülasyon soluğun gırtlaktan sonra konuşma organlarında, konuşma 

dilimizin geleneksel seslere dönüştürülüp biçimlenmesine denir.  Artikülasyon 
eğitimindeki amaç çocuğun sesleri doğru ve kolayca çıkarıp birbirine ulayabilir bir 
şekilde çıkarmasıdır.  
  
                Artikülasyon eğitimine erken başlanılmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 
Artikülasyon eğitiminde bireyle birebir çalışmaya dikkat edilmelidir. Bu eğitimde 
sadece bir yerde değil her ortamda yapılması sağlanmalıdır. Bireye model olan 
öğretmenin ve bireyin organlarının sağlıklı olması artikülasyon eğitiminde 
yararlıdır. Artikülasyon eğitiminde farklı yöntemler kullanılmaktadır.  Bu 
yöntemleri çocuğun performansına göre kullanmak gerekir.  
 
  Artikülasyon eğitiminde seslerin kelime bütünlüğü içerisinde çıkarılması 
sağlanmalıdır. Bireyin çıkaramadığı seslerden önce ünlü sesler çıkarılmalı daha 
sonra ünsüz seslere geçilmelidir. Yapılan etkinlikler kolaydan zora, önden geriye, 
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Dinleme eğitimiyle, 
gelen sesler en iyi 

şekilde 
algılanabilmektedir. 

bilinenden bilinmeyen seslere göre yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar çocuğun yaşına 
ve performansına göre oyun şeklinde yapılırsa başarı daha da artabilir. 
Çalışmaların başlangıcında birey yoğun bir programa tabi tutulup daha sonra bu 
yoğunluk azaltılarak yapılması sağlanmalıdır.  
 
  Artikülasyon eğitiminde tüm duyulardan yararlanılmalı kullanılan eğitim ve 
araç gereç çeşitlendirilmeli ve seslerin abartılmadan normal ağız hareketleri ile 
çıkarılmasına özen gösterilmelidir.  
 

DİNLEME EĞİTİMİ  

                 İşitme engelli çocuğun konuşulanı iyi anlayabilmesi için yapılacak 
eğitimlerden biri de dinleme eğitimidir.  
  
               Dinleme, insanın bir sesli uyaranı ya da aynı anda birden fazla aynı değere 
sahip sesli uyaranlardan birini algılamadır. 
  

 
Şekil 10.4. Ses Dalgası 

              Dinleme eğitiminin amacı işitme özürlü çocuğu sözel iletişimde etrafından 
gelen işitme ve görme ile ilgili uyaranları en iyi şekilde algılayabilir hale 
getirmektir. Dinleme eğitimi sonucunda; 

• Dinleme için uygun yeri tutar 

• Alıcılarını kaynağa yönlendirir  

• Kaynakla göz kontağı kurar 

• Dinlemeye istekli olur 

      Her eğitimde olduğu gibi dinleme eğitimine de erken yaşta başlanmalıdır. 
Dinleme eğitimi işitme dudaktan anlama eğitimi ile yürütülür. Birey dinlemeye 
bütün duyularıyla bütün olarak katılmalıdır. Bireye iletilmek istenen esas sesler 
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İşitme engelli 

çocukların 
sosyalleşmesine özel 

yaklaşım 
gerekmektedir. 

için ortam uygunluğu önemlidir. Eğer bulunulan ortam gürültülü ise birey için 
dinleme söz konusu olamaz.  

 
Dinleme eğitimi sürekli bir faaliyet olarak düşünülmelidir. Ayrıca dinleme 

eğitimi için bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, yakından uzağa doğru eğitim 
aşamalarına uyulmalıdır. İlk başta bireyin bildiği uyaranlar verilmeli daha sonra 
bilmediği uyaranlar eklenmelidir. Verilen uyaranlar yine ilk başta kolay olmalı daha 
sonra zor olmalıdır. 

  
       Günlük hayatta sözlü iletişimin kullanılma süresi fazladır. Uyanık olunan 

sürenin yüzde yetmiş beşi sözel iletişimle geçmekte, bu sürenin yüzde otuzu 
konuşma, yüzde kırk beşi dinleme şeklindedir. Bu sonuca göre sözel iletişimin 
büyük bir kısmı dinleme ile geçmektedir. Bunun yanında öğrenilenlerin yüzde 
yetmiş beşinin dinleme yoluyla öğrenildiği öne sürülmektedir.  

 
Sınıf içinde dinleme en önemli öğrenme yoludur. Bunun yanında öğrenim 

kademesi ilerledikçe dinlemenin öğrenmedeki oranı biraz azalmaktadır. Dinleme 
bir öğrenme yolu olsa da aynı zamanda kendisi de öğrenilir. Sözel iletişimde 
dinleme işitme eğitimiyle dudaktan anlama arasında köprü görevi yapar.  

 
Sosyal İletişim 

  Aile sosyal bir sistemdir. Çocuk doğduğu andan itibaren ilk başta ailesi 
daha sonra yakın çevresi ile etkileşim hâlinde olur. Anne baba ve çocuk etkileşimi 
çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde önemli rol oynar. İşitme kaybı tanısı 
konulduktan sonra aile çevreye karşı olumsuz tepki göstererek kendini toplumdan 
soyutlar. Soyutlamayla eğitim sürecinde ciddi aksaklıklara yol açabilir. 
 
   Engelli çocuğa sahip ailelerin toplum içinde hak edilen yerleri alabilmeleri 
sağlanmalıdır. Eğitim ve sosyal hakların elde edilmesi toplumla kaynaşmayı 
kolaylaştırır. İşitme engelli bireyler özelliklerinin farkındadırlar. Bu yüzden aynı 
özelliğe sahip kişilerle bir grup oluşturduklarını bilirler. Diğer insanlar gibi çalışırlar, 
düşünürler, üzülürler, üretirler fakat çevre ile sağlıklı ve düzenli bir iletişim 
kurmada zorlandıkları bir engelleri vardır. Bu yüzden toplumsal yaşamda yerleri 
özel olarak ele alınmalıdır. 
 
 Sosyalleşme bireyin doğduğu andan itibaren toplum üyeliğini 
kazanmasında geçirdiği aşamalara denir. Bu süreç bebeklik, çocukluk, gençlik ve 
olgunluk evresi boyunca devam eder. Doğuştan işitme engeli olan bireyin 
sosyalleşmesi için özel bir yaklaşım gerektirir. Bu konuda işitme engelli çocuğa 
sahip annelere önemli görevler düşer. Çünkü çocuk annesinden öğrendiği 
davranışlarla sosyalleşmeye başlar. En baştan itibaren işitme engelli çocuklara 
normal gelişim gösteren farklı bir şekilde davranmayarak onları yetersizliklerine 
rağmen toplumun bir bireyi hâline getirmek için okul ve aile iş birliği içinde olmalı 
çocuk için en uygun öğrenme ortamları sağlanmalıdır. 
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 Toplumsal yaşamda sözel iletişim, sesi duyma aşamasından konuşma 
aşamasına kadar gelişen bir süreçtir. Bu süreçteki herhangi bir aksaklık sözlü 
iletişimde aksaklıklara neden olur. İşitme engelli çocukların gelişim aşamaları 
normal gelişim gösteren çocuklara göre daha yavaştır. Bu durum çocuğun kişilik 
gelişimini olumsuz yönde etkileyerek kendini toplumdan geri çekmesine neden 
olur. Bundan dolayı işitme engelli çocukların olumlu yönde sosyal gelişim ve sosyal 
uyum gösterebilmeleri için genel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bunu 
sağlamak için işitme engelli çocuğun üç temel alanda ihtiyaçlarının karşılanması 
gerekir. Bunlar kişiler arası iletişim, duygusal yoksunluk ve sosyal tutumlardır.  
 
 İşitme engelli bireylerin yaşantılarına karşı uygun bir şekilde etkileşime 
girme ve devam ettirme ihtiyaçları vardır. Bazı araştırmalarda işitme engeline 
sahip çocukların kaynaştırılmış ve izole edilmiş topluluklarda yaşıtlarına karşı daha 
az zaman harcadıkları ortaya çıkarılmıştır. İşitme engelli çocukların akranları ile 
etkileşimi kısa ve çok azdır.  
 
  İşitme engelli bireyler sadece dil ile ilgili yetersizlikler yaşamaz bunun 
yanında iletişimle ilgili sorunlar da ortaya çıkar. Çevredeki seslerin duyulamaması 
işitme engelli çocuklar için tehlikeler oluşturabilir. İşitebilen bireyler için işitme 
duyusu aynı zamanda bir uyarı unsurudur. Tanılamadan sonra işitme engelli çocuk 
belirli aralıklarla hastaneye gitme durumundadır. Bu yüzden çocuğun işitme engeli 
toplum tarafından hastalık olarak düşünülür. Gerek iş hayatında gerekse okulda 
hasta olan kişi sorumluluklardan uzak tutulur. Bu gibi davranışlar bireyin gelecekte 
başkalarına bağımlı bir birey hâline gelmesini sağlar. 
 
 İşitme engelli bireyle ilgili olarak ilk olarak toplumun bilinçlendirilmesi 
gerekir. Çocuklarının kişilikleri çevrenin onlara olan bakış açısına göre şekillenir. Bu 
konuda anne babaların, öğretmenlerin görev ve sorumlulukları en üst seviyededir. 
 
 Hiçbir aile kendi çocuklarının engelli olmasını istemez. Genellikle aileler 
çocuklarının engelli olduklarını öğrendiklerinde hayallerini kurdukları mükemmel 
çocuğu kaybettiklerini düşünürler. İşitme kaybı tanısı konulduktan sonra gerekli 
tedbirler alınarak çocuğu hasta gibi görmemek gerekir. İşitme engeline sahip 
bireylerin eğitimlerinde temel amaç çocuğa dinleme ve konuşma becerisi 
kazandırmaktır. Bundan dolayı programına ailenin destek olması gerekir. Bu 
durum konuşma eğitimi açısından önemlidir.  
 

OKUMA, YAZMA, ANLAMA 

 İşitme kaybı olan ve normal gelişim gösteren çocuklar erken yaşlardan 
itibaren çevrelerindeki yazıları fark etmeye başlarlar. Böylece okuyucu olarak 
gelişmenin adımları atılmaya başlanır.  
  Fakat işitme engelli çocuklar eğitime başladıklarında normal gelişim 
gösteren çocuklara göre okuma yazma öğrenme hızları daha düşüktür. Bu 
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İşitme engellilere okul 
öncesi, ilköğretim ve 

orta öğretim 
düzeyinde eğitim 

verilmektedir. 

farklılığın sebebi sadece işitme kaybıyla ilgili olduğu düşünülmemelidir. İşitme 
engeline sahip çocukların okumayı öğrenme süreçleri normal gelişim gösteren 
akranları ile aynı olup ancak okuma başarı düzeyleri farklılık gösterir. İşitme engelli 
çocuklara okuma eğitiminde yönlendirilmiş okuma etkinliği ve dil deneyimi 
yaklaşımı yöntemleri kullanılır. 
 
 Okumanın temel amacı anlamaktır. Okunan metinde geçen cümlelere 
anlam verebilmek için ön bilgilere sahip olmak gerekir. İşitme engelli çocuğun 
okuduğundan anlam çıkarabilmek için geçmiş yaşantılarıyla okuduğu metin 
arasında iletişim kurması gerekir. Bundan dolayı önceki yaşantılardan elde edilen 
dil ve bilişsel beceriler okuma aşamasında işitme engelli çocuğun dil gelişim hızı 
düşük olduğu için edindikleri deneyimler normal gelişim gösteren akranlarına göre 
daha azdır. Fakat düzenli yapılan çalışmalarla okuma anlama düzeyleri gelişir. 
 

 

 

Akademik 

 İşitme engelli çocuklara özel eğitim okullarında okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim düzeyinde eğitim verilir. Bu çocuklar okul öncesi eğitimi hariç diğer 
kademelerde yatılı olarak eğitim görürler. Okulöncesi eğitimde çocuklara günlük 
yaşamda gerekli temel davranışlar kazandırılarak ilköğretime hazırlanır. İşitme 
engelli öğrencilere normal okullarda yaşıtları ile birlikte eğitim görmelerine de 
önem verilir. Bu durum kaynaştırma olarak adlandırılır. Böylece bu çocukların 
yaşıtlarıyla hayatı paylaşmaları sağlanmalıdır. 
 
 İşitme engelli çocukların eğitimlerinde ortamın düzenlenmesi eğitimin 
kalitesine arttırmaktadır. Sınıfların yalıtımı uygun olmalı, araç gereç donanımı 
sağlanmalı, çocukların işitme cihazı kullanarak eğitime katılmaları sağlanır. 
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Okul yönetimleri 
işitme engellilere 

nasıl eğitim 
vereceklerini 

belirlemelidirler. 

 
 

Şekil 10.5. İşitme Engelliler için Cihazlar 

 İşitme engelliler ilköğretim okullarında özel sınıf ve kaynaştırma 
programlarından mezun olan öğrencilerden uygun olanlar işitme engelliler çok 
programlı liselerine, endüstri meslek, ticaret meslek ya da kız meslek liselerine 
sınavsız olarak yerleştirilirler. Bu tür okullara yerleştirilen çocuklar, okullarda 
çalışan öğretmenlerin özel eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip 
olamadıklarından dolayı başarısız duruma düşmekte veya öğrenimlerini 
sürdürememektedirler.  
 
 Okula işitme engelli öğrenci kaydedildiğinde okul yönetimi bu öğrenciye 
uygun nasıl eğitim vereceğini düşünmesi gerekir. Okul içerisinde birden fazla şube 
varsa işitme engelli öğrenciyi en uygun sınıfa yerleştirmek gerekir. İşitme kaybı az 
olan öğrenciler sınıflarda olduğu gibi işitme kaybı fazla olan öğrenciler de sınıflarda 
bulunabilir bunun için sınıflarda bu tip öğrencilerin eğitimleri için önlemler 
alınmalıdır.  
 
 Öğretmen işitme engeline sahip öğrencilere uygun oturma yerleri 
sağlamalıdır. Öğretmen en fazla nerede duruyorsa çocuk öğretmene en yakın ve 
öğretmeni en iyi görebileceği yere oturtulmalıdır. İşitme engelli çocuk sınıfta 
yokken çocuğun problemi sınıf arkadaşlarına anlatılmalı ve arkadaşları bu konuda 
bilgilendirilmelidir. İşitme engeline sahip çocuk sınıftaki her türlü etkinliğe 
katılmalıdır. Öğretmen sınıfa soru sorduğunda işitme engelli çocuğun söylenenleri 
anladığından emin olunması gerekir.  
 
 İşitme engelli çocuğun öğrenen bir çocuk olduğu unutulmamalıdır. 
Çocuğun çevresi ev ve okul olarak bir bütün şeklinde ele alınmalıdır. İşitme engelli 
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çocuklar için eğitim amaçları belirlenirken konuşmanın kazandırılması akademik 
performans yönünden en üst düzeye ulaştırılması, kişilik gelişiminin en iyi şekilde 
tamamlanması işitme engeline sahip çocuğun normal gelişim gösteren çocuklarla 
ve işitme engelli çocuklarla iletişime geçmesini sağlayacak alınmalıdır.  
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Ö
ze

t 
•İşitme engelli çocukların eğitiminde ülkenin imkân ve şartlarının 

etkisiyle eğitimde değişik uygulamalar görülür. Bunlar kaynaştırma 
adı altında normal okullar içerisinde ayrı okular da ev ve okul 
dışındaki diğer kurumlarda yapılır. 

•Konuşma; bireyin kendisi ve çevresiyle ilişki kurabilmesi ve 
sürdürebilmesini sağlayan sembollerin yer aldığı tepkilerin iletişim 
sistemidir. 

•Bireyin konuşma sesini en iyi şekilde ifade edebilir hale getirmesi 
için yapılan çalışmaların tümüne ses eğitimi çalışmaları denir.  

•İşitme engelli çocuğun konuşulanı iyi anlayabilmesi için yapılacak 
eğitimlerden biride dinleme eğitimidir.  

•Engelli çocuğa sahip ailelerin toplum içinde hak edilen yerleri 
alabilmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ve sosyal hakların elde edilmesi 
toplumla kaynaşmayı kolaylaştırır. İşitme engelli bireyler 
özelliklerinin farkındadırlar.  

•İşitme kaybı olan ve normal gelişim gösteren çocuklar erken 
yaşlardan itibaren çevrelerindeki yazıları fark etmeye başlarlar. 
Böylece okuyucu olarak gelişmenin adımları atılmaya başlanır.  

•İşitme engelli çocuklara özel eğitim okullarında okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim verilir.  
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Ö
de

v 
•İşitme engellilerin eğitiminde kullanılacak olan yöntemleri 
araştırarak 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir ödev hazırlayınız. 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi aileye yardımcı olabilecek meslek gruplarından 

biri değildir? 

a) Terapist 

b) Özel eğitim öğretmeni   

c) Odyolog 

d) Çocuk gelişim öğretmeni 

e) Branş öğretmeni 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli bireye yönlendirme yapılırken göz 
önünde bulundurulmayan özelliklerden biri değildir? 

a) Çocuğun davranış özellikleri 

b) Çocuğun yaşı 

c) Ailenin imkânları 

d) Çocuğun sevdiği yiyecekler 

e) Özel eğitim personelinin varlığı 

 

3. Dinleme eğitimi sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

a) Konuşmada ilerleme görülür. 

b) Kaynağı yönlendirir. 

c) Kaynağa bakar. 

d) Dinleyecek uygun yer bulur. 

e) Dinlemeye karşı istekli olur. 

 

4. İşitme engelli çocuklar için hangisine gerek yoktur? 

a) Aile katılımına 

b) Eğitim planı geliştirilmesine 

c) Dokunsal duyularının geliştirilmesine 

d) Destek sağlanmasına 

e) Ek destek teknoloji kullanımına 

5. Aşağıdakilerden hangisi işitme engelliler destek teknolojilerinden 
biri değildir? 

a) Titreşimli uyarı cihazları 

b) Kapalı devre televizyon sistemleri 

c) Dinleme cihazları 

d) Konuşmayı metne çeviren cihazlar 
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e) Kulaklıklar 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli çocukların özelliklerinden 
biri değildir? 

a) Somut kavramları daha kolay öğrenirler. 

b) Bedensel gelişimin sırasını takip ederler. 

c) Sosyal iletişim kurarken güçlük yaşarlar. 

d) İleri derece görme keskinliğine sahiptirler. 

e) Birbirlerinden farklı özellikler gösterebilirler. 

 

7. Soluğun gırtlaktan sonra konuşma organlarında, konuşma dilimizin 
geleneksel seslere dönüştürülüp biçimlenmesine ne denilmektedir? 

a) Artikülasyon 

b) Dinleme 

c) Konuşma 

d) Yazma 

e) Afazi 
 

8. Katı, sıvı ve gaz gibi cisimlerin titreşmesi sonucu oluşan enerjiye ne denir? 

a) Eko 

b) Yankı 

c) Ses 

d) Açı 

e) Gölge 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? 

a) İşitme engellilerin hepsi zekidir. 

b) İşitme engellilerin hiçbirinde duyma yoktur. 

c) İşitme engelliler kendilerine özgü jest sistemi geliştirirler. 

d) İşitme engelliler diğer ek bir soruna (özre) sahip değildir. 

e) İşitme engeli sadece motor gelişim alanında sorunlara neden olur. 

 

10. İşitme engelli çocukların dil gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi 
doğru değildir? 

a) Kelime hazneleri dardır. 

b) Basit cümlelerle konuşurlar. 
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c) Ekler ve edatları kullanmada sıkıtı yaşarlar. 

d) Somut kelimeleri daha kolay öğrenirler. 

e) Akıcı bir şekilde konuşurlar. 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünü Tanılama ve Sınıflandırma  
 

 
Bireyin dil ve konuşma 
yeteneklerinin yüksek 
seviyede olmasının, 

onun sahip olabileceği 
sosyal ve mesleki 
pozisyon üzerinde 

önemli etkisi vardır. 

GİRİŞ 
 Konuşma insanoğlunun sosyalizasyon süreci kadar eski bir geçmişe sahiptir. 
Eski çağlarda, insanların avlanırken ya da yiyecek toplarken grup olarak hareket 
etmesi hem başarıyı hem de yırtıcı hayvanlara karşı güvenliği arttırmaktaydı.  Bu 
insan gruplarının beraber hareket ederken koordinasyonu sağlamak adına 
iletişime geçmeleri de gerekiyordu. Bu iletişim ihtiyacının, konuşmanın oluşması 
ve gelişmesi için gerekli zemini sağladığını iddia etmek mümkündür.  

 Konuşma bugün en karmaşık duyguların ve düşüncelerin dahi ifade 
edilebilmesini sağlayan bir iletişim sistemidir. Bireyin sosyal ve mesleki anlamda 
sahip olabileceği konum da yine bireyin sahip olduğu dil ve konuşma yeteneğiyle 
yakından bağlantılı bir durumdadır. 

 Dil ve konuşma becerilerinin bireyin hayatı için bu denli önemli bir konuma 
ulaştığı çağımızda, dil ve konuşma yetersizlikleri bu soruna sahip olanlar için eğitim 
alanında, mesleki ve sosyal hayatta büyük sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu 
anlamda, konuşma ve dil yeteneklerini toplumun beklentilerinin altında kullanma, 
edinilebilecek birçok mesleki pozisyonun önünü kapatabildiği gibi, bireyin 
oynaması gereken birçok sosyal rolün de gerektiği gibi oynanmasına engel teşkil 
edebilmektedir.  

 Konuşmanın gelişim temelleri ise erken çocukluk dönemine kadar 
inmektedir. 4 ile 8. aylar arasında “baba, mama” şeklinde heceleyerek konuşan 
çocuklar, yaklaşık bir yaşındayken ilk anlaşılan kelimeleri kullanabilmektedir. 
Çocuğun sahip olduğu konuşma yetenekleri sonrasında çok hızlı bir gelişim 
göstermekte, yaklaşık altı ay sonra iki kelimelik sözcük gruplarına 
ulaşabilmektedir. Bu hızlı gelişim dönemi içinde yaklaşık olarak dört yaşına gelmiş 
bir çocuk uzun ve karmaşık cümleleri birbirleriyle anlam açısından bağlantılı bir 
şekilde kullanabilmektedir.  

Ancak her çocuk için sağlıklı bir dil ve konuşma gelişiminden bahsetmek 
mümkün değildir. Erken çocukluk dönemindeki dil ve konuşma bozukluklarının 
tanılanması ve buna uygun terapi ve eğitimlerin sağlanması, bu sorunun 
düzeltilmesi ya da en az seviyeye indirilmesi bakımından ve buna bağlı olarak 
bireyin ileriki yaşlarda edineceği mesleki ve sosyal yaşamın istenildiği gibi 
şekillenebilmesi için de son derece önemlidir. 
 

DİL VE KONUŞMA 
Dil diğer bir ifadeyle lisan, kendisini kullanan insan topluluğu tarafından 

geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden, amacı bu topluluk içindeki bireyler 
arasında iletişimi sağlamak olan bir semboller ve kurallar bütünüdür. Yukarıda da 
bahsi geçtiği gibi, sosyal bir yaşam formuna sahip olan insan topluluğuna üye 
bireylerin birbirlerine durumlar, eşyalar ve davranışlar hakkında bildirimlerde 
bulunma mecburiyetleri, bu aracın doğmasının ve gelişmesinin en büyük 
nedenidir.  
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Sinir sisteminin ve 

konuşmayı sağlayan 
kasların gelişimi göz 
önüne alınırsa, dil 

gelişiminin başlangıcı 
doğum öncesi 

döneme kadar iner. 

Dil farklı şekillerde kullanılabilir. Dilin seslendirilmesi ile ortaya konulan 
şekline konuşma demek mümkündür. Ancak dil sadece sese dayalı olarak değil, 
yazıya ve işitme engelli bireylerde olduğu gibi, işarete dayalı olarak da vücut 
bulabilir. Dilin, konuşma sesi ya da yazı olarak kullanılması bireyin dili hangi 
amaçla kullandığıyla ilgilidir. Düşüncelerini başka bir bireye ya da bireylere 
konuşma sesleriyle aktarmak isteyen kişi, bunu uzak mesafelerdeki kişilere 
aktarmak veya düşüncesini kalıcı hâle getirmek adına yazılı hâle de getirebilir.  

Çocukta dil adını verdiğimiz aracı kullanmak adına ortaya çıkan ilk gelişmeler 
doğum öncesinde başlar. Ana karnındaki bebek gebeliğin 20. haftasından itibaren 
annesinin sesini ve çevresinden gelen sesleri algılamaya başlar. Yine konuşma için 
gerekli beyindeki nörobiyolojik gelişimin temelleri de bu dönemde atılır. 

Doğum öncesi dönemde başlayan dil gelişimi, okul öncesi eğitim dönemine 
kadar yoğunluğu sürekli artarak ilerleyen bir süreçtir. İletişim ve dil gelişimi 
çerçevesinde yetişmekte olan çocuk, bu dönemde ana dilinin ögelerini edinmeye 
başlar ve okul çağına gelinceye kadar yaklaşık 3 000 ile 5 000 sözcük ve kavramı 
aktif ve yaklaşık 9 000 ile 14 000 arasında bir kelime hazinesini de pasif olarak 
kullanabilecek seviyeye gelir. Dil açısından çocuğun gösterdiği öğrenme seviyesi 
sadece kelime öğrenme bakımından değil, dil bilgisine dayalı kuralları öğrenmesi 
anlamında da yüksektir. 

 Sese dayalı dilin, yani konuşmanın yanında ikincil dil sistemi olarak 
nitelendirilebilecek olan yazıya dayalı dil de okul öncesi dönemde oluşur. Bunun ilk 
basamağı, çocuğun üç boyutlu varlıkları resimli kitaplarda iki boyutlu olarak 
görmesi ve tanımasıyla başlar. Bu da yaklaşık olarak çocuğun ikinci yaşı içinde 
gerçekleşen bir durumdur. Okul öncesi dönemde çocuk yazının yapısı ve işlevi 
hakkında bilinçlenmeye başlar.  

İster sesli ister yazılı olsun, dil gelişim hızı erişkin dönemiyle beraber düşük 
bir seviyeye inse de, bireyde ömür boyu devam eden bir süreç olarak kalacaktır. 
Çünkü kişi sürekli olarak yeni kavramlar ve ifade şekilleri öğrenecektir.  
 
Dil ve Konuşma Güçlüğü Nedir? 

Dil ve konuşma güçlüğü, bilim dünyasında dil ve konuşma bozukluğu 
şeklinde veya daha öncesinde konuşma engeli gibi farklı kavramlarla 
ifadelendirilebilmektedir. Özel eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi oldukça farklı 
tanımlamalarla karşılaşmak mümkündür.  

Dil ve konuşma güçlüğü genel bir ifadeyle; uzun süreli, kapsamlı ve ağır 
seviyede ortaya çıkan, organik, gelişimsel ve işlevsel tarafı olan, temelde psikolojik 
ve tıbbı bir alan olmakla beraber eğitim alanı içinde de kendisini gösterdiği için 
pedagojik boyutu olan ve sonuç itibariyle bireyin diğer bireylerle kurması gereken 
iletişimi büyük oranda kısıtlayan sorunlar bütünü olarak ifadelendirilebilir. 

Bireyin sahip olduğu sorunun boyutunun yanında, diğer bütün engel 
gruplarında görüldüğü üzere, toplumun bu soruna bakış açısı, dil ve konuşma 
güçlüklerinin birey tarafından yaşanma seviyesini etkilemektedir. Bu açıdan 
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Dil ve konuşma 

güçlüğü, sıkça ifade 
edilmese de kişiyi 

engelli pozisyonuna 
getirebilecek 

seviyelere ulaşabilir. 

bakılınca, dil ve konuşma güçlüğüne sahip olan sadece bireymiş gibi algılansa da, 
toplumun birey için sağladığı imkânlar ve ona karşı göstermiş olduğu anlayış ve 
davranışlar da bu sorunda etkendir. Bu durum, diğer özel eğitim alanlarında 
olduğu gibi bu sorunu bireysel olmaktan çıkarır, toplumla birey arasında bir 
mesele hâline getirir.  

Günümüzde, bilhassa Türkiye’de konuşma engeli ifadesinden kaçınıldığı 
görülmektedir. Ancak, konuşma ve dil güçlüklerinin bireyin yaşantısını yüksek 
oranda olumsuz etkileyip, onun kendini gerçekleştirme ve sosyal hayata katılım 
düzeyini yüksek oranda engellediği gerçeği göz önünde bulundurulursa, bu alanda 
da bir engel kavramından bahsetmek aslında mümkündür.   

Dünya Sağlık Örgütünün 1997’de engellilik kavramına dair ortaya koyduğu 
ikinci açıklamada (ICIDH 2): 

 
Engelin yapısal veya organik bir sorundan ortaya çıktığı, bu sorununsa 

bireyin aktivitelerini ve bir takım işlevlerini kısıtladığını, bunun neticesi olarak, 
bireyin toplum içinde bu sorun olmadan oynaması gereken sosyal rolü 
oynamasının ve sosyal katılımının kısıtlanmasıyla ortaya çıktığı belirtilmiştir.  

Bu bağlamda dil ve konuşma bozukluklarının boyutu itibariyle, toplumun 
kabullenme oranına göre bir engelliliğe dönüşebileceği açıktır. Yalnız bu engellilik 
durumunu sadece sorunun cinsi ve derinliği ortaya çıkarmaz. Bireyin durumu 
kabullenme durumu, iletişime geçtiği kişinin göstermiş olduğu kabul oranı gibi 
faktörler de engelliliğin seviyesini belirleyen elementlerdendir.  

 

Dil ve Konuşma Güçlüğünün Yaygınlığı 
Dil ve konuşma güçlüğünün toplumumuzda ne oranda dağılım gösterdiği 

net bir şekilde açıklanamayacak bir durumdur. Bunun en büyük sebeplerinden biri, 
yeterli seviyede tanılama ve tarama işleminin uygulanmamasıdır.  

Dil ve konuşma sorunlarına sahip bireylerin toplumdaki oranı hakkında 
yeterli bilgiye sahip olunmamasının bir diğer nedeni ise; bu soruna sahip bireylerin 
sıklıkla başka bir takım güçlüklere de sahip olmaları ve yapılan incelemeler 
sonucunda sadece bir güçlük grubunun rapor konusu edilmesidir. Bu anlamda dil 
ve konuşma güçlükleri ikincil sorun grubunda kalmakta ve resmî istatistiklere 
alınamamaktadır.  

Dünya üzerinde dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocukların oranının ait 
oldukları akran grubu içinde ortalama olarak %5’e denk geldiği kabul edilmektedir. 
Ancak bu oranlar her ülkenin yaptığı tarama metoduna göre değişebilmektedir.  

1. Özel Eğitim Konseyi Raporu’nda (1990-1991) belirtildiği üzere Türkiye’de 
anaokulu, ilkokul ve ortaokul çocuklarının %3’ ünün dil ve konuşma sorunu olduğu 
tespit edilmiştir. 

Batılı ülkeler içinde yaklaşık olarak bu değerleri söylemek mümkündür. 
Ancak bu ülkeler dil ve konuşma güçlüklerini farklı başlıklar altında 
incelemektedirler. Buna göre, kayıtları 1876’dan bu yana tutulan dil 
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bozukluklarının Almanya’daki okul çocukları içindeki oranı %4’tür. Yine bu ülkede 
3-6 ile 0-4 yaşları arasındaki dil gelişim bozukluklarına sahip çocukların oranı %25 
oranında hesaplanmaktadır. Okula başlama çağı göz önüne alınırsa, bu soruna 
sahip ve bu alanda sağaltım ve eğitim ihtiyacı olan çocukların oranı %10 oranında 
hesaplanmaktadır. Yapılan sağaltım çalışmaları ve diğer destek hizmetleri 
sayesinde oranın azaldığını görmek mümkündür.  

 Günümüzde ses bozukluklarına dair, 3-10 yaş arası çocuklarda yapılan 
incelemeler ise, bu yaş çocuklarının %20-30’unun ses bozukluklarına sahip 
olduğunu göstermektedir. Bu konuya dair yapılan önceki araştırmalar okul 
çocuklarının sadece %1,5’inin bu tarzda bir probleme sahip olduğunu göstermiştir. 
Bu oran üzerinde bu çapta bir değişimin muhtemelen birkaç nedeni olduğu açıktır. 
Bunlardan en önemlisi ise taramalarda kullanılan metotların sürekli olarak gelişme 
göstermesidir. 

A.B.D. İşitme Engeli ve Diğer İletişim Sorunları Millî Enstitüsü (NIDCD) dil ve 
konuşma güçlüklerine dair istatistikleri “Ses, Konuşma ve Dil” olmak üzere üç 
başlık altında toplamıştır. Buna göre yaklaşık olarak 7,5 milyon ABD vatandaşının 
seslerini kullanmakta sorun yaşadığı hesaplanmaktadır. Konuşma sorunu olan 
çocukların oranı %8-9 olarak hesaplanmakta, ancak %5’inin sorununun ciddi 
boyutta olduğu düşünülmektedir. Bu grup içindeki çocukların büyük bir 
çoğunluğunun sahip olduğu sorunun nedeni bilinmemektedir.  

Araştırma sonuçlarına dayandırılarak yapılan hesaplamalar 6 ile 8 milyon 
arasında Birleşik Devletler vatandaşının dil bozukluğuna sahip olduğunu 
göstermektedir. 

Bilimsel kaynaklar cinsiyetin de dil ve konuşma bozukluklarının yaygınlığında 
bir faktör olduğunu söylemektedir. Buna göre genel olarak bakılırsa, bu alanda 
sorun yaşayan erkeklerin oranı kadınların oranının iki katıdır. Ancak ABD İşitme 
Engeli ve Diğer İletişim sorunları Milli Enstitüsü (NIDCD) kaynaklarına göre, ses 
bozukluğu alanında sorun yaşayan 30-50 yaş arasındaki kitlenin içinde kadınlar 
çoğunluğu oluşturmaktadır.  

 

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNÜN TANILAMASI 
 Dil ve konuşma güçlüğüne dair düşünceler, teoriler ve uygulamalar 70’li 
yıllardan bu yana, sosyal bilimlerde ve dil biliminde ortaya çıkan yeni bulgular 
sayesinde önemli oranda gelişme göstermiştir. Bu bilim alanlarının yanında, 
psikoloji, klinik psikoloji gibi diğer bilim dallarındaki gelişmeler de bu alana etki 
etmiştir.  

 Dil ve konuşma güçlüklerini tanılama sürecine pedagoji ve sağaltım 
açısından bakıldığında, bu işleme özel eğitimsel tanılama gözüyle bakmak 
mümkündür. Burada bahse konu olan çocuklar, dil ve konuşma bozuklukları çok 
yüksek seviyede olan ve bu yüzden gelişim, öğrenme ve eğitim imkânları 
kısıtlanmış ve eğitimlerinde özel eğitime dayalı metotlar kullanılması gereken 
çocuklardır.  
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Tanılamanın ilk 

basamağı, sorunun 
gerçekten var olup 

olmadığının 
tespitidir. 

 
Dil ve konuşma 

güçlüklerinin 
uluslararası ya da ulusal 

seviyede genel olarak 
kabul edilmiş bir 

sınıflandırması yoktur. 

Dil ve Konuşma Güçlüklerine Dair Yapılacak Tanılamanın 
Basamakları 
 13. ünite içerisinde her bir dil ve konuşma güçlüğü için verilecek olan 
tanılama süreçlerinin genel basamakları şunlardır: 

• Birinci Tanılama Basamağı: Dil ve konuşma sorununun tespitidir. Burada 
kullanılacak yöntemler şunlardır: 

• Çocukla görüşme 
• Konuşmanın ve davranışın gözlemlenmesi, veliyle görüşme 
• Çocuğun hastalık öyküsünün incelenmesi (Anamnez) 
• Dilin sistem, süreç açısından ve pragmatik açıdan incelenmesi, ilk 

tanısal analizdir. 

• İkinci Tanılama Basamağı: Sendrom tanılamasıdır. 

  Çocuğun sahip olduğu sendrom belirlenecek, mevcut sorunun tanılama 
süreci içinde çerçevesi çizilecek. Bireyin sahip olduğu sorunun sebepleri 
açıklanmaya çalışılacaktır. (Örneğin, organik, işlevsel, psikolojik vb.). 

• Üçüncü Tanılama Basamağı: Dil ve konuşma sağaltımı açısından terapinin 
planlanmasıdır. 

  Bireysel sağaltım stratejilerinin ve dil sağaltımı önlemlerinin (Bireysel Eğitim 
Planına bütünleştirilerek) planlanmasıdır. 

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNÜN SINIFLANDIRILMASI 
Dil ve konuşma güçlüklerinin tanımlamasında görülen güçlükler, bu 

sorunlara dair oluşturulması gereken sınıflandırmada da kendisini göstermektedir. 
Farklı teorik ve pratik bakış açıları birbirinden çok farklı sınıflandırma modellerinin 
oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

 Bu açıdan, bilim dünyasında genel olarak kabul gören tek bir 
sınıflandırmadan bahsetmek de mümkün değildir. Ancak ortaya çıkan dil ve 
konuşma güçlüklerinde sorunun tespiti ile terapi ve eğitim yoluyla düzeltilmesi, en 
aza indirilmesi süreci açısından sınıflandırma bir gerekliliktir.  

Bu gereklilik çok önceki dönemlerde de hissedilmiştir ki, dil ve konuşma 
bozukluklarına dair yapılan sınıflandırma çabaları milattan önceye kadar gider. 
Tarihte dil ve konuşma bozukluklarına dair yapılan ilk nitelemeler M.Ö. 490’lı 
yıllara ulaşır. Bu dönemde eski Yunanistan’da “Konuşmama, Artikülasyon Sorunları 
ve Kekemelik” kaynaklarda belirtilmiştir.  

 Sınıflandırmaların bir grubu, sorunun dil ya da konuşma alanı içinde 
oluşmasına göre düzenlenmektedir. Ancak bu alanları çoğu kez birbirinden kesin 
olarak ayırmak zordur.  

 Diğer bir sınıflandırma sistemi ise dil ve konuşma bozukluklarını sebeplerine 
göre sınıflandırmaktır. Ancak bu da diğer sınıflandırma sistemi için bahsedildiği 
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gibi yeterince açık değildir, çünkü dil ve konuşma bozukluklarının birçoğunun 
sebebi tam olarak bilinmemektedir.  

 Bu ünitede üzerinde çalışılacak olan sınıflandırma, sorunun çıkış sebebini 
temel almakla beraber, gelişim süreçlerini de göz önüne almaktadır. 

 Aşağıda, dil ve konuşma güçlükleri ünitelerinde üzerinde durulacak başlıca 
dil ve konuşma sorunları gösterilmektedir.  

Organik kökenli dil ve konuşma güçlükleri: 

• Ses (Fonasyon) Bozuklukları  -  Disfoni 
• Söyleniş Bozuklukları – Disartri 
• Afazi 
• Apraksi/Dispraksi 
• Sesletim (Artikülasyon) Bozuklukları 
• Dudak-Damak Yarıklarından Kaynaklanan Konuşma Bozuklukları 

Gelişime dayalı olarak ortaya çıkan dil ve konuşma güçlükleri: 

• Fonetik-Fonolojik Bozukluklar 
• Semantik Bozukluklar 
• Sentaks-Morfolojik Bozukluklar 

Diğer dil ve konuşma bozuklukları: 

• Gecikmiş Konuşma 
• Kekeleme 
• Logofobi 

 

Organik Nedenlere Dayalı Dil ve Konuşma Bozuklukları 

 Bu alanda oluşan dil ve konuşma bozuklukları sadece organik nedenlere 
bağlı olarak ortaya çıkmamasına rağmen, en önemli çıkış sebebi, yapısal veya 
işlevsel organik bozukluklardır. 
 

Ses (fonasyon) bozuklukları – disfoni  
  Sesin sağlıklı bir şekilde oluşması, bireyin sorunsuz bir şekilde konuşabilmesi 
ve kendisini ifade edebilmesi, bu sayede çevresindeki insanlarla iyi bir şekilde 
iletişime geçebilmesi için önemli bir koşuldur.  

 Sesin istenildiği gibi oluşabilmesi için ön koşul sesin oluşumunda rol oynayan 
organların sesi bozacak derecede yapısal ya da işlevsel bozukluklara sahip 
olmamasıdır. Bu açıdan en önemli organ ise gırtlaktır.  

 Ses bozuklukları alanında oluşan sorunlar; ses performansında ve yapısında 
oluşan bozuklukları kapsar. Ortaya çıkış şekli; ses kısıklığı, zayıf ya da çok güçlü ses, 
aşırı derin veya aşırı yüksek ses genişliği, yüksek seviyede ses yorgunluğu 
şeklindedir. Bunun yanında sesin kesilmesi, çatlak bir şekilde çıkması şeklinde 
belirtiler de mevcuttur.  
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Dizartri de 
konuşma 

anlaşılamayacak 
seviyede sorunlu 

olabilir. 

 Ses bozukluklarının (disfoni) organik ve işlevsel nedenlerden kaynaklanan 
çeşitleri mevcuttur. Çocukluk veya yetişkin yaşlarında ortaya çıkan ses 
bozuklukları, organik disfoni, işlevsel disfoni ve hiperfonksiyonel disfoni şeklinde 
sınıflandırılabilir.  

 Bu sınıflandırma içinde organik ses bozukluklarıyla (disfoni) ifade edilen 
sorunların ana nedenleri çok belirgin bir şekilde organiktir, yani ses organlarının 
yapısal durumundan kaynaklanan nedenlere bağlıdır. 

 İşlevsel ses bozukluklarında (disfoni), sesin bozulmasında organik bir 
değişimin tespit edilememesi söz konusudur. 

 Hiperfonksiyonel ses bozukluklarında (disfoni) sesin çıkışında yüksek 
derecede güç kullanımı vardır. Ses pürüzlü bir şekilde oluşur ve erken bir şekilde 
yorgunluk hisse oluşturur.  
 

Söyleniş bozuklukları – disartri 

 Söyleniş bozuklukları – disartri; konuşma kaslarını kontrol eden merkezi sinir 
sisteminin bir şekilde zarar görmesiyle ortaya çıkan sorunların tamamını ifade 
eder. Söyletim bozukluklarıyla ifade edilen sorunlar; sesin oluşumunda, 
konuşmanın melodisi, dinamiği ve ritminde ortaya çıkan dikkat çekici olumsuz 
durumlar olarak karşımıza çıkar. Söyleniş bozukluklarında konuşmanın genel 
özellikleri şunlardır: 

• Genel olarak anlaşılmayan, belirsiz ve hantal bir formu vardır. 
• Az ya da çok monoton bir yapıya sahip olabilir. 
• Ritimsiz, çok yavaş, burundan gelen ve kısık bir formda oluşabilir. 
• Tek tek seslerden ziyade, kelimeler, sözcük grupları ve cümlelerin 

telaffuzu olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
• İfadelerin tekrar ettirilmesi durumunda dahi,  sorunun şeklinde bir 

düzelme hissedilemez. 

Söyleniş bozukluklarının ileri boyutlara ulaşması durumunda, bireyin 
konuşması anlaşılamayacak seviyeye ulaşabilir.  

Afazi 

 Afazi, beyinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir zararın neticesinde 
meydana gelen bir iletişim bozukluğu ya da kaybı diye ifade edilebilir. Bu durumun 
neticesi, konuşma yeteneğinin veya konuşma sisteminin anlama ve şekillendirme 
şeklindeki bütün fonksiyonları üzerinde kısmı ya da bütün hâlinde kayba uğraması 
ya da bozulması durumudur. Bunun somut olarak zarar verdiği sistemler; ses 
yapısı, kelime hazinesi, konuşmanın anlaşılması, cümle kuruluşu, dil ritmi ve 
melodisi olabilir. 

 Afazinin ortaya çıkmasında zihin engeli türünden bir durumun ya da duyu 
organlarının (görme, işitme) işlev sorunlarının bir etkisi olmadığı düşünülmekle 
beraber, ikincil sorun olarak bu durumların da afaziye eşlik ettiğini savunun bilim 
insanları mevcuttur.  
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Dudak ve damak 
yarıkları damak 
kısmından hava 

kaçacak denli büyük 
olabilir.  

Apraksi/dispraksi 

 Apraksi beyin dokusunda meydana gelen bir zararın sonucu olarak ortaya 
çıkan bir iletişim bozukluğudur. Konuşmanın programlı şekilde işleyişi sorunludur. 
Artikülasyondan sorumlu motor kasların zaman ve sıra açısından çalışmasında 
problem vardır. Bunun neticesinde ortaya çıkan sesletim bozukluğu 
apraksi/dispraksi diye adlandırılır. Ancak kişinin kullandığı dilin zarar gördüğü 
söylenemez. 
 

Sesletim (artikülasyon) bozuklukları 

Konuşma sesleri, seslerin çıkışından sorumlu dış konuşma organları olan, 
dudak, dil ve küçük dilin koordineli hareketleriyle oluşur. Alt çene, gırtlak ve boğaz 
yolu da bu sisteme dâhildir. Bu ses organlarının beraber gerçekleştirdikleri hareket 
sisteminde hata olması, konuşmada artikülasyon sorunlarını ortaya çıkarır. 
Sesletim sorunları bu anlamda artikülasyon sorunları için kullanılan genel bir 
ifadedir.  

 

Dudak-damak yarıklarından kaynaklanan konuşma bozuklukları 

 Bazen nedensiz olarak, bazı durumlarda ise annenin hamileliği döneminde 
ana rahmi üzerinde oluşan basıncın neticesi olarak meydana gelir. Kalıtsal 
sebeplerden dolayı oluştuğu da bilinmektedir.  

 Dudak-damak yarıklarında, artikülasyon için önemli olan ağız kısmı 
dokularında bir yarıklık söz konusudur ve bu seslerin kusurlu oluşmasına sebep 
olur. Yarıklığın büyüklüğü, konuşmada ortaya çıkan sorunun büyüklüğüyle 
orantılıdır. Çıkan seslerin birçoğu genizden gelen bir tonlamaya sahiptir.  
 

Gelişime Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Dil ve Konuşma Güçlükleri 

Gelişime dayalı dil ve konuşma bozuklukları, fonetik-fonolojik bozukluklar, 
semantik bozukluklar, sentaks-morfolojik bozukluklar şeklinde incelenmektedir. 

 

Fonetik-fonolojik bozukluklar 

Fonetik ve fonoloji, dil biliminin iki önemli alanını incelemektedirler. Fonetik 
dil bilimi içinde dilin somut elementleri olan dilin akustik özellikleri, artikülasyon 
ve sese dayalı algı ile ilgilenirken, fonoloji daha çok dilin soyut tarafını ele alır, 
sesin işleviyle ilgilenir. Bu anlamda dil bilgisinin içinde bir elementtir.  

Fonetik açıdan dile getirilen sorun, çocuğun belli sesleri motor açıdan tam 
olarak doğru çıkaramamasıdır. Ekseriyetle, ş, k, g ve s sesleri en sorunlu seslerdir. 
Ancak çocuğun anlaşılır bir şekilde konuşmasında sorun yoktur. Fonetik sorunlar 
birer konuşma bozukluğu durumudur. 

Fonolojik bozukluklar dil bozukluklarıdır. Bu kısımda belli sesler değil, ses 
grupları sorundan etkilenmişlerdir. Bu anlamda çocuğun konuşması anlaşılırlık 
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Semantik alanda dil ve 

konuşma güçlüğü 
yaşayan bir çocuk genel 

ifadelerle konuşur, 
örneğin “çam ağacı” 

yerine “ağaç” şeklinde 
konuşmaktadır. 

 

açısından oldukça problemlidir. Çünkü çocuk birçok sesin yerine diğer sesleri 
kullanır ya da bunları hiç kullanmaz.  

 

Semantik bozukluklar 

Semantik bozuklukların ortaya çıkış noktaları, sözcük bulma, sözcüğü 
hafızaya kaydetme ve geri çağırma durumlarıdır. Çocuğun konuşmaya geç 
başlaması, kullanılan kelimenin anlamını tam olarak bilmeme veya hiç bilmeme ve 
kelime hazinesinin sınırlı seviyede gelişmesi, semantik bozuklukların karakteristik 
özelliklerindendir. Bu durum genel itibariyle sonradan da kalıcı olarak kendisini 
gösterir.  

Semantik dil ve konuşma bozukluklarının somut durumlarından biri, çocuğun 
belli bir kavramı ya da nesneyi kendi adıyla değil de, üst kavramıyla söylemesidir.  

 

Sentaks-morfolojik bozukluklar 

Karmaşık cümle yapılarının kurulması açısından mevcut olan sorunlar 
sentaks gelişim sorunu olarak nitelendirilir. Dört yaşını tamamlamış, normal 
gelişim gösteren bir çocuğun bu açıdan bir sorun yaşamaması gerekir.  

 Sentaks dil ve konuşma bozukluklarını karakterize eden durumlardan biri, 
cümlenin yükleminin, öznesinin vs. cümle kuruluşunda olması gerektiği yerde 
bulunmamasıdır.  

  

  Morfolojik dil ve konuşma sorunlarında görülen sorunlar, fiilin çekimi ve isim 
iyelik eklerinin yanlış ya da eksik kullanılmasıdır. Bunun yanında kelimenin çoğul 
veya tekil kullanımı da problemli olabilir.  

 

Diğer Dil ve Konuşma Bozuklukları 

Başlıca oluşum nedeni, gelişime dayalı veya organik sebeplere dayanmayan 
dil ve konuşma güçlükleri alanında; gecikmiş konuşma, kekeleme ve logofobiden 
söz edilebilir. 

Gecikmiş konuşma 

Çocuğun dil ve konuşma gelişiminin seviye olarak akranlarından beklenen 
seviyesinin altında olması durumudur. Dil ve konuşma gelişiminin belli bir 
sıralamayla meydana geldiği düşünülmektedir ve bu sorunun sebebi olarak, 
çocuğun bu aşamaları diğer çocuklarla aynı seviyede takip etmemesi söylenebilir.  

Ö
rn

ek
 

• Sentaks-morfolojik alanda dil ve konuşma sorunu yaşayan 
çocuklar cümlenin ögelerini doğru pozisyonda kullanamazlar, 
“Geçti araba buradan.” şeklinde konuşurlar. 
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Kekemelik, dil ve 

konuşma güçlükleri 
içinde, hakkında en 

fazla bilimsel 
çalışmanın yapıldığı 

türdür. 
 

Bu durumun neticesinde, konuşma yeteneği genel anlamda kısıtlamaya 
uğramış ya da sadece kelime dağarcığı zayıf kalmış denebilir. Bu durumdaki bireyin 
konuşmaları, buna muhatap olan kişiler tarafından da anlaşılmaz olarak 
algılanabilir.  

 
Kekelemelik 

Konuşmanın yapısının yanında, akıcılığı da bireyler arasındaki iletişimin 
sağlıklı yürümesi için bir koşuldur. Kekemelik; bireyin konuşma akışının bir şekilde 
sorunlu olması durumudur. Kekemelikte bireyin konuşması, bir takım seslerin veya 
hecelerin sürekli tekrar edilmesi,  konuşulan sesi uzatması veya uzun aralar 
vermesi şeklinde olur.  

 
    

Küçük yaşlarda görülen kekemelikte erkek çocukların oranı kızlarınkine 
eşitken ilerleyen dönemde 2 ye 1 şeklinde gelişir. Bu anlamda kızlardaki kekemelik 
erkek çocuklarına göre daha hızlı iyileşme gösterir.  

 
Logofobi 

  Logofobi, bireyin topluluk karşısında konuşma sorunu yaşaması durumudur. 
Bu durumun ortaya çıkması bireyin süreklilik arz eden bir patolojik seviyedeki 
konuşma korkusundandır. Bunu takip eden reaksiyon ekseriyetle sosyal anlamda 
bir kaçış şeklindedir.  

Logofobi sorunu olan bireylerin sahip oldukları konuşmanın karakteristik 
özelliği, ya sesin yüksek seviyede kullanımı ya da susma şeklindedir.  
 
 

 
 
 

Ö
rn

ek
 

• Kekeleme sorunu olan çocuklar, kelimeleri tekrar 
edebildikleri gibi heceleri de  "da-da-da " şeklinde çok defa 
tekrarlayabilir. 

Ta
rt

ış
m

a  
• Sizce, toplumun, dil ve konuşma güçlüğü yaşayan bireylere 

yaklaşımı nasıl olmalıdır? 
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Ö
ze

t 
•İnsanoğlunun sosyalizasyon süreci içinde icat ettiği ve geliştirdiği 

dil, gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl almaktadır. Dili iyi 
kullanabilmek de insanın sahip olmak istediği bir çok pozisyonun 
elde edilmesi için anahtar bir role sahiptir. 

•Ancak toplumun yaklaşık olarak %5'i, dili ve konuşmayı yeterince iyi 
kullanamamaktadır. Bu durum bu sorunu yaşayan insanları toplum 
içerisinde birtakım zorluklar yaşama durumunda bırakabilmektedir. 

•Özel eğitim alanında yapılan bir tanılama süreci olan, dil ve 
konuşma güçlüğü yaşayan çocukların tanılaması, sorunun tespitini 
ve neden arayışını kapsar. Bunun yanında çocuğa uygulanacak olan 
terapiyi de içine alır.  

•Dünya üzerinde genel olarak kabul edilmiş bir sınıflandırma 
sistemine sahip olmayan dil ve konuşma güçlükleri, çıkış noktaları 
göz önüne alınarak, organik nedenlere bağlı olanlar, gelişimden 
kaynaklananlar ve bu iki sınıf içine girmeyen  diğer güçlükler 
şeklinde sınıflandırılabilirler. Bununla birlikte, farklı dil ve konuşma 
güçlükleri benzer özellikler gösterebilir.  
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Ö
de

v 
•Dil ve konuşma güçlüklerine dair hangi sınıflandırma sistemleri 
kullanılabilir, araştırınız.  

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Normal gelişim gösteren bir çocuk ilk anlamlı sözcükleri kaç yaşındayken 

söyleyebilmektedir? 

a) 1   

b) 2  

c) 3 

d) 4  

e) 5 

 

2. Dil ve konuşma güçlüklerine dair yapılan araştırmalar göz önüne alınırsa 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

a) Dünya üzerindeki çocukların kendi akranları içinde yaklaşık %5’i dil 
ve konuşma bozukluğu yaşamaktadır. 

b) Dil ve konuşma güçlüğünü tespit için kullanılan metotlar zaman 
içerisinde geliştirilmekte ve değiştirilmektedir. 

c) ABD’de dil ve konuşma bozuklukları “ses, dil ve konuşma 
bozuklukları” sınıflandırması altında incelenmektedir. 

d) Dil ve konuşma bozukluklarında cinsiyetten kaynaklanan bir oran 
farkı mevcut değildir. 

e) 1. Özel Eğitim Konseyi Raporu’na göre Türkiye’de ilk ve ortaokul 
çocuklarının %3,5’i dil ve konuşma güçlüğü yaşamaktadırlar. 

 

3. Dil ve konuşma güçlüğünün tanı sürecinin ilk basamağı olan, sorunun 
tespit edilmesi kısmında, aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz?  

a) Çocukla gerçekleştirilecek görüşme 

b) Çocuğun yaşadığı sağlık durumunun uzun süreli olarak incelenmesi 

c) Veliyle görüşme 

d) Çocuğun davranışlarının gözlemlenmesi  

e) Çocuğa uygulanacak sağaltımın planlanması  

 

4. Dil ve konuşma güçlüklerine dair ortaya konan sınıflandırma sistemlerinin 
birbirinden farklı olmasının sebebi hangisidir? 

a) Bilim adamlarının bu konu hakkında pratik ve teorik açıdan farklı 
düşüncelere sahip olmaları  

b) Dil ve konuşma güçlüklerine dair yapılan araştırmaların kısıtlı 
olması 

c) Uluslararası bir sınıflandırmanın gereksiz olduğu düşüncesi 
d) Dil ve konuşma bozukluklarına dair yapılan sınıflandırmaların çok 

kısa bir süre önce başlamış olması 
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e) Bu konu hakkında bir sınıflandırmanın herhangi bir getirisinin 
olmaması düşüncesi 
 

5. Tarihte dil ve konuşma güçlüklerine dair yapılan ilk sınıflama nerede ve ne 
zaman yapılmıştır? 

a) M.Ö. 2. yüzyılda Mısır’da 

b) M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan’da 

c) 1876’da Almanya’da 

d) 20 yüzyılın başında ABD’de 

e) 1990-1991 yıllarında Türkiye’de 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi başlıca ortaya çıkma nedeni organik olmayan bir 
dil ve konuşma güçlüğü çeşididir?  

a) Ses (Fonasyon) Bozuklukları 

b) Söyleniş Bozuklukları 

c) Semantik Bozukluklar 

d) Apraksi/Dispraksi 

e) Artikülasyon Bozuklukları 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişime dayalı olarak ortaya çıkan dil ve konuşma 
güçlüklerindendir? 

a) Fonetik-fonolojik bozukluklar 

b) Dudak-damak yarıklarından kaynaklanan konuşma bozuklukları 

c) Afazi 

d) Gecikmiş konuşma 

e) Logofobi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi söyleniş bozukluklarının (disartri) özelliklerinden 
değildir? 

a) Ritimsiz bir şekilde gerçekleşir, burundan gelen bir konuşma hissi 
verir. 

b) Kullanılan ifadeler tekrar da edilse, durumda bir değişme 
gözlemlenmez. 

c) Cümle ögelerinin yer değiştirmesi önemli karakteristik ögelerinden 
biridir. 

d) Tek seslerden daha çok, sözcük ve sözcük grupları bu durumdan 
etkilenmişlerdir. 

e) Genel bir bakış açısıyla, bu tarz bozukluklarda konuşmanın 
anlaşılmayan bir formda olduğu söylenebilir. 
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9. Afazi hakkında aşağıda verilen hükümlerin hangisi yanlıştır? 

a) Beyinde oluşan bir zararın neticesi olarak ortaya çıkar. 
b) Zihin engeli afazinin oluşmasında birinci derecede etkilidir. 
c) Konuşma yeteneğinin kısmen ya da bütün olarak etkilenmesi söz 

konusu olabilir. 
d) Ses yapısı ve kelime hazinesi gibi ögeler afazinin meydana gelmesi 

durumunda negatif etkilenir. 
e) Afazi, dilin kullanımında ritme ve melodiye tesir edebilir.  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi hakkında en fazla bilimsel çalışma yapılan dil ve 
konuşma bozukluğu türüdür? 

a) Artikülasyon bozuklukları 
b) Gecikmiş konuşma 
c) Kekeleme 
d) Afazi 
e) Logofobi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.A, 2.D, 3.E, 4.A, 5.B, 6.C, 7.A, 8.C, 9.B, 10.C 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Dil ve konuşma güçlüklerine neden 

olan unsurların genel olarak neler 
olduğunu açıklayabilecek, 

•Dil ve konuşma güçlüklerinin her bir 
çeşidinin özel olarak farklı 
nedenlere sahip olabileceğini ifade 
edebilecek, 

•Dil ve konuşma güçlüklerinin 
sebeplerinin birçoğunun henüz 
bilinmediğini farkedebileceksiniz. 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Dil ve konuşma 
güçlüğüne sahip 

bireye uygulanacak 
sağaltımın hedefine en 
iyi şekilde ulaşabilmesi 

için, güçlüğün 
nedeninin tespiti çok 

önemlidir. 

 GİRİŞ  
 Dil ve konuşma güçlüklerinin kişinin hayatında önemli derecede 
olumsuzluklara sebep olduğu, bu durumdaki insanları tanıyan herkes için açık bir 
durumdur. Bu sorunların zamanında keşfedilmesi ve bu duruma uygun sağaltım 
çalışmalarının yapılması da, bireyin daha az sorunlu bir hayat sürebilmesi için 
elzemdir. 

 Bireyin sahip olduğu soruna dair yapılacak her türlü girişim için ise sorunun 
nereden kaynaklandığı konusu ön plana çıkar. Sorunun nedeninin tespiti, 
uygulanacak olan sağaltım çalışmalarının daha etkili bir şekilde planlanmasını 
sağlayacaktır. 

 Bu ünitede, dil ve konuşma güçlüklerinin nedenleri hakkında yapılacak genel 
bir bakışın ardından, ilk ünitedeki sınıflandırma sırasına göre her bir dil ve 
konuşma güçlüğüne dair sebepler açıklanacaktır. Unutulmaması gereken husus, dil 
ve konuşma güçlüklerinde belirtilen bu nedenler farklı teorik bakış açılarına göre 
farklılık göstermektedir.  Bunun yanında dil ve konuşma güçlüklerinin birçoğunun 
sebepleri tam olarak bilinmemektedir.  
 

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNÜN GENEL NEDENLERİ 
 Sınıflandırmada bahsi geçen konuşma ve dil güçlüklerinin her birinin oluşum 
nedenlerini tek tek incelemeden önce, bu alanda oluşan sorunların sebeplerine 
dair genel birtakım bilgiler verilecektir. 
 

Kalıtsal Nedenler 

 Bir çocuğun anne ve babasının kalıtsal özelliklerini bir şekilde taşıması bilim 
dünyasında ve de halk arasında bilinen bir şeydir. Çocuk bu özellikleri bire bir 
almasa da, onun anne babasının sahip oldukları özellikleri kısmen veya benzer 
şekilde edinmesi beklenen bir durumdur. 

  Çocuğun ailesinden almasını bekleyebileceğimiz özelliklerinden birisi de dil 
ve konuşma becerisidir. Az konuşan ve ekseriyetle suskun bir tavır sergileyen bir 
anne babanın çocuğunun da fazla konuşmamasının normal bir durum olacağı 
tahmin edilebilir. Ya da çocuğun daha geç konuşmaya başlaması ve çok iyi bir 
konuşmacı olmaması da beklenebilecek bir durumdur. 
 
Organik Nedenler 
Erken çocuklukta beyin hasarları 

 Annenin hamilelik döneminde yaşadığı hastalıklar embriyoda beyin 
hasarlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum çocuğun sinir sisteminde 
sorunların ortaya çıkmasına, böylesine bir durum ise çocuğun konuşma 
yeteneğinin bu dönemde problemli olmasına ortam sağlayabilir. Annenin bu 
dönemde yaşayabileceği hastalıklara kızamıkçık örnek verilebilir. Bunun dışında, 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Konuşmanın 
gerçekleştiği 

organların hatalı bir 
yapıda olması, 

konuşmanın da hatalı 
olmasına sebep 

olabilir.  

annenin hamilelik döneminde yüksek oranda alkol alması veya ilaç kullanması da 
böylesi bir sorunun önünü açabilir.  

 Doğum esnasında oksijen eksikliği, yeni doğan bebeğin düşmesi veya 
hastalık yaşaması gibi nedenler de bebeğin beyninde zararlara yol açabilir.  
 
Konuşma organlarının hatalı gelişimi 

 Doğumdan hemen sonra dudak, çene ve damak bölgesinde konuşmayı 
olumsuz etkileyecek bir yapısal bozukluk fark edilebilir. Çocuğun ilerde konuşma 
ve dil yeteneğini olumsuz etkileyecek bu bozukluk, doktor tarafından hemen 
tedavi edilmelidir. 
 
İşitme sorunları 

 İşitme sorunları beynin kendisinde oluşan sebeplerden olabileceği gibi kulak 
ve çevresindeki sinirlerden kaynaklanan bir sorun da olabilir. Çocuğun yüksek ses 
çıkaran ani durumlara tepki vermemesi, hecelerle konuşmaya hiç başlamaması 
veya başlayıp sonra da sonlandırması durumunda çocuğun işitme duyusunda bir 
sorundan şüphelenmek yerinde olur.  

 Yaşı ilerlemiş çocukların da işitme sorunlarına sahip olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Örneğin, işitme duyusundaki frekans kaybı, çocuğun işitme 
duyusuna ve buna bağlı olarak da konuşma ve dil gelişimine olumsuz etki 
edecektir. Bu durum şöyle fark edilebilir; çok yüksek sesler, örneğin radyodan 
gelen ıslık formundaki bir ses ya da ızgaranın cızırdaması çocuk tarafından 
algılanmaz. 
 

Görme sorunları 

Görme duyusu konuşma olayına doğrudan katılmasa da, görme 
duyusundaki aksaklıklar çocuğun konuşmayı edinmesinde ve uygulamasında 
sorunların yaşanmasına sebep olur. 

Ağzın konuşurken meydana getirdiği hareketler ve konuşmayı tamamlayan 
jest ve mimikler, çocuğun görerek ve taklit ederek öğrenmesi gereken konuşma 
unsurlarıdır.  

Bunun yanında çocuğun bir objeyi görmesi o objenin adını öğrenmesinde 
kolaylık sağlayacaktır. Çocuğun görme problemine sahip olması hem obje 
isimlerini hem de soyut kavramları, kişilik zamirlerini ve “burada, yakında” gibi yer 
bildiren kelimeleri öğrenmede kısıtlama yaşamasına sebep olabilecektir. Bu 
bakımdan, çocukluk yıllarında, görme yeteneğinde ortaya çıkacak bir eksikliğin 
konuşma ve dil becerilerine olumsuz etki yapacağı ortadadır.  
 

İşitsel algı sorunları 
 İşitme sorunlarının dışındaki diğer bir sorun grubu da “işitsel algı sorunları” 
adı verilen ve sebebi tam olarak anlaşılamayan işitme sorunlarıdır. Bu probleme 
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Çocuğun dil ve 

konuşma gelişimi için 
uygun bir ortama 

sahip olmaması, dil ve 
konuşma gelişimini 

bloke edebilir.  

sahip olan bireylerde organik açıdan ifadesi yapılamayan bir işitsel algı sorunu 
mevcuttur. 

 Bu soruna sahip olan bireyler işittikleri her sesi fark edemezler ve 
tekrarlayamazlar. Bu şekilde bir sesletim sorunu yaşamaları söz konusudur.  
 

Diğer Nedenler 
 
Genel algı sorunları 

 Algı sorunları, özellikle son dönemlerde çocuklarda sıkça görülen bir 
durumdur.  
  Bu soruna sahip çocuklar dışarıdan duyu yolları vasıtasıyla birçok uyaranı 
algılarlar, ancak bunu düzenli bir hâle getiremezler ve anlayamazlar. Bu alanda 
yaşanan sorun bütün algı sistemini kapsayabilir.  

 Bu probleme, günümüzde çocuğa dışarıdan gelen aşırı derecede etki ve 
enformasyonun sebep olduğu düşünülmektedir.  
 

Çocuğun ihmal edilmesi 

 Yetişmekte olan çocuk tamamen sağlıklı bir gelişim gösterse bile normal bir 
dil ve konuşma gelişimi göstermeyebilir. Bilhassa çevresel etmenler burada büyük 
öneme sahiptir. Çocuğun çevresinin ona konuşma ve dil gelişimi açısından ne 
kadar imkân ve teşvik sağladığı elzemdir.  

 Çocuğun psikolojik olarak yönlendirilmesi ve yaşam koşullarının yüksek 
seviyede olması, çocuğun dil ve konuşma gelişimine etki eder. Örneğin, çocuk 
bakım evleri gibi aile ortamı dışında yatılı ortamda büyüyen çocukların konuşma 
ve dil gelişimi, en iyi pedagojik destekle bile diğer çocukların gerisinde 
kalmaktadır.  
 

Diğer engel durumları 

Otizm gibi çocuğun ruhsal hâlini etkileyen durumlar da çocuğun dil ve 
konuşma sorunları yaşamasında bir etkendir. Otizm durumundaki bir çocuk 
dışarıyla irtibat kurmak istemeyebilir ve göz kontağı kurmaktan kaçınır. Pasif bir 
tutum sergileyebilen ya da psikolojik olarak bulunduğu yerde varlık gösteremeyen 
çocuk, diğer taraftan çığlık atma hâlleri veya anlamsız ağlama durumları 
gösterebilir.  

Otizmin diğer bir özelliği ise bu soruna sahip bazı çocukların herhangi bir dil 
kullanma özelliği gösterememesi ya da sadece kendileri için kullandıkları bir dile 
sahip olabilmeleridir. 
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Ruhsal sorunlar 

 Çocuğun ekseriyetle dış sebeplerden, travmaya sebep olan yaşantılardan ya 
da eğitim hatalarından kaynaklanan problemleri dil ve konuşma gelişimine zarar 
verebilir. 

 Konuşmayı reddetme ya da bilinçsiz olarak bebek benzeri davranışlar 
gösterme, konuşmanın normal gelişimini engelleyen durumlardır. Bu davranışlar 
sıklıkla, uykusuzluk, hiperaktivite, tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma gibi 
diğer sorunlu davranışlarla paralel şekilde ortaya çıkar. 

 
Bilingualizm  

 Bilingualizm; yetişen çocuğun yaşadığı evde ya da ortamda iki dilin 
kullanımından dolayı çocuğun her iki dili öğrenmesi ve bu şekilde büyümesi 
durumudur. 

 Günümüzde farklı milletler arasında yapılan evlilik oranlarının artması ve bu 
şekilde evlilik yapan anne ile babanın kendi dillerini kullanarak çocukla konuşması, 
çocukta iki dille büyümenin önünü açmaktadır. 

Bilingualizmin diğer bir oluşum nedeni ise iş ya da başka vesilelerle kendi 
ülkelerini terk edip, kendi ana dillerinin konuşulmadığı ülkelerde ikamet eden 
ailelerin çocuklarında görülür.  

Böyle ailelerin çocukları evde anne babalarıyla kendi ana dillerini 
konuşurlarken dışarıda toplumun sahip olduğu dili kullanmak durumundadırlar.  

Bilingualizm birçok açıdan bir şanstır. Çocuk küçük yaşlarda henüz dil 
öğrenme evresinin içindeyken iki ya da daha fazla dili aynı anda öğrenme şansını 
yakalar. İlk etapta konuşulan dilde sorunlar görülse de çocuk bunları ilerleyen 
dönemde aşabilecektir. Bilimsel araştırmalar zihin engeline sahip bireylerin bile bu 
süreci yeterince destek almaları durumunda aşabildiğini göstermiştir.  

Ancak ailenin konuştuğu dilin, ailenin içinde yaşadığı toplumun dilinden 
farklı olması ve çocuğun bu toplumun dilini yeterince öğrenememesi, çocuğun 
hem sosyal çevre edinimi hem de eğitimi açısından zorlukların ortaya çıkmasına 
sebep olacaktır.  

 

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNÜN ÖZEL NEDENLERİ 
Dil ve konuşma güçlüklerinin nedenleri, bu bölümde sınıflandırmanın 

yapıldığı sistematik içerisinde açıklanacaktır. 
 

Organik Sebeplere Bağlı Olarak Oluşan Dil ve Konuşma 
Bozukluklarının Nedenleri 

Organik sebeplere bağlı olarak oluşan dil ve konuşma güçlükleri, beyin, sinir 
sistemi ve konuşmayı sağlayan organlarda oluşan bir gelişim bozukluğu, hasar 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Gırtlak içindeki ses 
tellerinde oluşacak 
herhangi bir iltihap 

durumu, sesin 
oluşumuna büyük 
zararlar verebilir. 

veya benzeri bir durumun sonucunda ortaya çıkan sorunlardır.  
 
Ses (fonasyon) bozuklukları  -  disfoninin nedenleri 

Sesin ilk oluştuğu yer gırtlaktır. Daha sonra yutak, ağız ve burun yoluyla her 
birey için farklılaşan formunu alır. Gırtlağın asli görevi aslında yaşamsaldı, görevi; 
yemek yerken maddelerin nefes yoluna kaçmasını önlemektir. Sesin çıkışını 
sağlamak onun ikinci görevidir.  

Ses, akciğerden gelen hava akımının gırtlak içinde bulunan ve ses telleri adı 
verilen karşılıklı iki dudağa çarpmasıyla oluşan titreşimler vasıtasıyla meydana 
gelir. Gırtlağın kendisini farklı şekillerde ayarlayabilme yeteneği onun yüksek 
tonlara ulaşabilen bir ses verme imkânına sahip olmasını sağlar.  

Gırtlak, bir takım olumsuzluklar neticesinde ses üretimindeki bu önemli 
rolünü kısmen yerine getirilemeyebilir veya hiç getiremez. Bu olumsuzluklar 
sıralanacak olursa; gırtlağın yapısal olarak hatalı gelişmesi, gırtlakta enfeksiyon 
oluşumu, travmalar, tümör oluşumu ve diğer işlev sorunları sayılabilir. 

Gırtlağın bu şekilde bir zarara uğraması sesin olması gerektiği tonda 
çıkmasını engellediği gibi sesin çatlak çıkmasına da sebep olabilir. Bunun yanında 
işlevsel bozukluklar da mevcuttur ki, bu durumlarda gırtlakta organik bir sorun 
gözlemlenemez. Bu durumda da birey sesini istediği şekilde kullanmakta sorun 
yaşayacaktır.  

Hormonlardan kaynaklanacak hastalıklı bir değişim de gırtlak yapısında 
değişikliklere ve sesin yapısında olumsuz durumlara sebep olacaktır. Örneğin tiroit 
bezinden kaynaklanan, hormona dayalı bir değişim meydana gelmesi halinde bu 
durumun gözlemlenmesi mümkündür. 

 

Söyleniş bozuklukları - disartrinin nedenleri 

Söyleniş bozukluklarının ana nedeni merkezi sinir sisteminden kaynaklanan 
sorunlardır. Burada bahsi geçen ve bu bozukluklara sebep olan sorunlar, 
konuşmaya katılan kaslarla bağlantılı beyindeki merkezlerde ve sinir yollarında 
oluşan durumlardır. Sonuç olarak konuşmayla ilgili kaslarda koordinasyon sorunu 
ve felç durumu ortaya çıkar. Bu sorun, söyleyişi bozacak şekilde yüksek seviyede 
olabilir.  

Söyleniş bozukluklarına sebep olan ve yukarda bahsi geçen sorunlara farklı 
faktörler zemin hazırlayabilirler. Bunlar; bir travmanın var olması, damarlardan 
kaynaklanan nedenler, iltihaplanma neticesinde olan durumlar, tümör nedeniyle 
ortaya çıkan hâller, metabolizmadan kaynaklanan sebepler şeklinde özetlenebilir.  

Bilhassa çocuklarda ve gençlerde yaşanan erken çocukluk dönemi beyin 
zararlarının neticesinde ortaya çıkan serebral hareket sorunları söyleniş 
bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep olan sorunların başında gelir. Böylesi bir 
durum konuşmadan sorumlu motor sisteminin gelişimini kısmen veya tamamen 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Afazinin oluşumuna 
sebep olan faktörler 
başka türdeki dil ve 

konuşma güçlüklerine 
de sebep olabilir.  

engelleyebilir. Bu da konuşma yeteneğinin gelişimine kısmen ya da tamamen zarar 
verecektir.  
 

Afazinin nedenleri 

Afazinin genel olarak beyinde meydana gelen bir hasarın neticesi olarak 
ortaya çıktığı söylenebilir. Kendi içerisinde geniş bir kavramdır ve farklı çeşitleri 
mevcuttur. 

Afazinin oluşumu neticesinde konuşma yeteneğinin ve alanının birçok ya da 
bütün fonksiyonları zarar görebilir. Zarar gören bu fonksiyonlara, sesin yapısı, 
kelime hazinesi ve anlamları, sözcük kurumu, cümle oluşturma, konuşma melodisi 
ile ritmi ve iletişim örnek verilebilir. 

Afazinin oluşumunda ekseriyetle dil gelişimine dâhil olmayan birtakım 
sorunlar da ortaya çıkar: 

• Motor becerilerinde: Bedenin yarı kısmında görülen felç, yüksek 
derecede hareketlilik, ağız kaslarında görülen hareket sorunu vb. 

• Algıda: Bedensel algılama da sorunlar (bedene dokunma ve 
sıcaklık gibi), görme sorunu şeklinde 

• Duygusal açıdan: Hissiyatta dengesizlik ve çeşitlilik, depresyon 
derecesine varabilen depresif hâller 

• Mekânsal ve zamansal oryantasyonda  

• Dikkat kontrolü ve hafızada 
 
  Afaziye sebep olan hallere kısaca bakılacak olunursa: 

• Beyindeki kanamalar: Bu kanamalar oluşum gücüne ve süresine 
göre dil ve konuşma üzerinde etkiler bırakır. Kanamanın süresinin 
uzun olması bıraktığı etkiyi güçlendirecektir. Kısa süreli bir kanama 
büyük bir ihtimalle hasta üzerinde büyük bir konuşma sorununa 
sebep  olmayacaktır. 

• Beyin yaralanmaları: Dış etkiyle ortaya çıkar, beyin üstündeki 
koruyucu zar tabakasının sadece iç kısmında oluşabileceği gibi açık 
yaralanma şeklinde de olur. Çocuklarda oluşan afazinin en sık 
görülen sebebi, bu tarz yaralanmalardır. Yetişkinlerde ise daha çok 
damarsal kanamalar afaziye sebep olur. 

• Beyin tümörleri: Yavaş ilerleyen afazi durumları ekseriyetle tümör 
kökenlidir. Beynin ani bir şekilde zarar görmesi, ortaya çıkan 
afazinin de hızlı bir şekilde seyretmesine sebep olur. 

• Beyin iltihapları: Beyin dokusunda ve beyin zarında oluşan bir 
iltihaplanma durumu afaziye sebep olabilir. Orta kulak iltihabı da 
beyin iltihaplanmaları için ortam hazırlayabilmektedir. 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Afazi, beyinde oluşan 

hasarın bölgesine göre 
farklı isimler alır.  

• Dejenere edici hastalıklar: İlerleyen  yaşlarda ortaya çıkan 
Parkinson hastalıkları gibi hastalıklar da bu tarz dil ve konuşma 
güçlüklerinin sebeplerindendir.  

 
Afazinin çeşitleri mevcuttur. Burada başlıca iki çeşidi olan Broca-Afazi ve 

Wernicke-Afazi üzerinde durulacaktır.  
  

           Broca-Afazi                 Wernicke-Afazi  
 
Şekil 12.1. Broca ve Wernicke-Afazinin Oluşumunda Beynin Hasar Gören Lokalleri 

(Braun 2006, 141) 
 

  Beynin dil ve konuşma faaliyetlerinin en çok meydana geldiği kısmı sol beyin 
yarısıdır. Beynin bu kısmında ön taraftaki Broca adı verilen bölgede oluşan 
herhangi bir hasarın neticesinde oluşan afaziye Broca-Afazi ismi verilir. Bu tarz 
afazinin karakteristik özelliği ise oldukça yavaş olarak icra edilen bir konuşma 
durumudur. Birey duraklamalı bir şekilde konuşur, ifadenin akıcılığı problemlidir. 
Sessiz harflerin artikülasyonu ekseriyetle boğuk ve anlaşılmaz şekildedir.  

Wernicke türü afazide hasar gören kısım beynin sol kısmının geri tarafında 
birinci temporal kıvrımda meydana gelmiştir. Afazinin bu şekilde gelişmesi 
durumunda dilin akıcılığı etkilenmez, hatta dil alanında yüksek bir üretkenlikten 
bahsetmek mümkündür. Gereğinden fazla oranda küçük, az kapsamlı ve az içerik 
belirten sözcükler kurulur.  
  Konuşma, konuşmayı yapan birey tarafından onun fark etmediği bir şekilde 
tekrarlanabilir. Neticede kurulan cümleler içerik olarak güçlü olmayan, sürekli 
olarak tekrarlanan ve hatta birbirini kesen şekilde kurulur ve söylenir.  

 

Apraksi/dispraksinin nedenleri 

Apraksi /dispraksi tarzı dil ve konuşma güçlüklerinin nedenleri de organik 
kökenlidir. Bunların başlıcaları, beyindeki damarlarda oluşan zararlar ve bunu 
takip eden beyin kanamaları, yine beyinde iltihap oluşumları ve tümörler ile beyin 
sarsıntılarıdır.  

Apraksi/dispraksiye en çok sebep olan şey beyin kanamalarıdır. Bunlar 
içinde bilhassa yüz kaslarıyla sorumlu olan beyin bölgesinde oluşanlar ön plana 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Dudak ve damak 

yarıkları kız 
çocuklarında erkek 

çocuklarına kıyasla 3/2 
oranında daha sık 

görülür. 

çıkar. Apraksi/dispraksinin ortaya çıkması ağız ve yüz bölgesini içine alan bir 
hareket sorunuyla paraleldir. Bu duruma sahip olan birey konuşma için gerekli 
olan yüz ve ağız hareketlerini sürdürmekte sıkıntı yaşar.  
 
Sesletim (artikülasyon) bozuklukları 

Sesletim bozuklukları, sebepleri açısından sadece organik nedenlerden 
oluşan güçlükler olarak ifade edilemez, çünkü bireyin, konuşma açısından önemli 
olan bölgelerin hareketini hatalı yapması söz konusudur. Ancak anatomik yapının 
sesletim bozukluklarındaki rolü ön plandadır. Bu bakımdan bu güçlüklere organik 
kökenli dil ve konuşma bozuklukları demek mümkündür.  

Sesletim bozuklukları konuşma organlarında, dudakta, dilde, damakta ve 
yutakta mevcut olan hatalardan kaynaklanmakla beraber, her hata da bir sesletim 
bozukluğuna sebep olmak zorunda değildir.  

Yukarda bahsi geçen organlardan hangisinin, ne kısmında hatalı bir durum 
varsa, o bölgenin sorumlu olduğu sesin çıkışında bozukluk görülür.  

 

Dudak-damak yarıklarından kaynaklanan konuşma bozuklukları  

Bir önceki ünitede belirtildiği gibi oluşum nedeni her zaman bilinememekle 
beraber, anne karnında basınca maruz kalmak dudak ve damak yarıklarının 
oluşumuna sebep olabilmektedir. Bunun yanında beslenmenin ve hamilelik 
durumunda annenin yaşayacağı sağlık sorunlarının da bunlara sebep olduğunu 
düşünen bilim insanları mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dudak Yarığı   Damak Yarığı          Tam Dudak-Damak Yarığı 
Şekil 12.2. Yarıklığın Formları (Braun 2006, 103) 

 

Ö
rn

ek
 

• Dudak yapısında bir hata olması durumunda "p, 
b ve m" sesleri konuşma sırasında bozuk 
çıkabilmektedir. 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Çocuğu konuşma 

açısından yeterince 
güdülemeyecek yaşam 

ortamı, onun dil ve 
konuşma gelişimini de 

kısıtlar. 

Dudak-damak yarıkları tek yanlı ve çift yanlı şekillerde oluşabilirler. Yarığın 
oluştuğu bölgenin sorumlu olduğu sesin oluşumunda sorun oluşabilir. Bunun 
yanında, damaktaki bir yarık burun kısmına hava kaçmasına sebep olabilir ve bu 
şekilde ağız içi basıncın sağlanmasını da zorlaştırır. Bu durumda ağızda nefesin 
sıkıştırılarak çıkarıldığı bir takım sesler ya bozuk bir şekilde çıkarılacaktır, ya da 
çıkarılamayacaktır.  

 

 

Gelişime Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Dil ve Konuşma 
Güçlüklerinin Nedenleri 

 
Fonetik-fonolojik bozukluklar 

Dil ve konuşma bozuklukları olarak fonetik-fonolojik dil ve konuşma 
sorunları, bireyin konuşması ile toplumun konuşma açısından sahip olduğu norm 
arasındaki uyuşmazlık durumu olarak görülebilir.  

Bu alandaki gelişime bağlı sorunların çok çeşitli nedenlerinin olduğu 
düşünülmektedir: 

• Konuşma organlarının hatalı gelişimi veya hastalanması (çene ve dişin 
yapısal bozukluğu gibi) 

• İşitme sorunları (geçici veya kalıcı işitme sorunları, orta kulak 
iltihaplanması gibi) 

• Konuşma açısından uygun ortamın oluşmaması, sosyal açıdan 
konuşma alanındaki imkânsızlıklar 

• Uygun olmayan konuşma örnekleri (çevredeki kişiler açısından) 
• Uygun olmayan hayat koşulları 
• Kalıtsal nedenler 
• Ailevi sorunlar (Boşanma, kardeşler arasında rekabet ve kıskanma) 
• Eğitimsel hatalar 

 

Semantik bozukluklar 

 Semantik dil ve konuşma bozukluklarının bütün çocukları kapsayacak şekilde 
nedenleri tespit edilememiştir. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen 
muhtemel nedenler şunlardır: 

Ö
rn

ek
 • Damaktaki yarıktan dolayı ağız basıncının tam olarak 

sağlanamaması durumunda p, b, t, d gibi seslerde sesin 
oluşumu açısından sorunlar yaşanabilmektedir. 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Çocuk üzerinde 
baskı ortamının 

oluşması, 
kekemeliği teşvik 

eder.  

• Tam anlamıyla olmasa dahi kısmen ortaya çıkabilen bilişsel 
yetersizlikler, 

• Bu tarzda güçlük yaşayan çocuklarda hafıza kapasitesindeki zayıflık, 
• Sosyo-ekonomik açıdan imkânsızlıklar bu alandaki sorunlara neden 

olur. 
 

Sentaks-morfolojik bozukluklar 

Bu alanda oluşan dil ve konuşma sorunlarına sebep olan faktörler, teorik 
olarak şunlardır: 

• Sosyal nedenler: Çocuğun dil gelişimini yeterince desteklemeyen ve 
konuşma açısından yetersiz içeriğe sahip sosyal çevre 

• Bilişsel açıdan geri kalmış bir gelişim durumu  

Diğer Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nedenleri 

Önceki ünitede belirtilen sistematik içinde incelenen dil ve konuşma 
bozukluklarının sebepleri aşağıda gösterilecektir. 

 
Gecikmiş konuşma 

Gecikmiş konuşmanın ortaya çıkmasında aşağıdaki nedenlerin rol oynama 
durumu mevcuttur.  

• Zihinsel gelişim geriliği: Zihinsel açıdan gelişimle, dil gelişimi arasında 
bir bağ olmakla beraber, her zihinsel gelişim geriliğinin gecikmiş 
konuşmaya sebep olduğundan bahsetmeye imkân yoktur. Buna 
rağmen, zihinsel gelişim geriliği konuşmanın gecikmesine sebep olacak 
durumlardandır.  

• Çocuğun gelişim esnasındaki sağlık durumu: Çocuğun erken çocukluk 
döneminde yaşadığı bir takım uzun süreli hastalıklar ve tedavisi uzun 
süren kazalar, birçok gelişim alanının yanında bilhassa dil ve konuşma 
yeteneğinin gelişimine de etki edecektir. Dil ve konuşmanın gelişmesi 
bakımından önemli olan bu dönem içinde çocuğun bu gelişim için 
gerekli imkânları kaçırması, onun konuşmayı öğrenmesini de 
geciktirecektir.  

• İşitme sorunu da gecikmiş konuşmaya neden olur. 

• Sosyal çevrenin konuşma adına yeterince uyaran vermemesi ve 
çocuğun konuşma yeteneğini geliştirebilmesi için imkânın oluşmaması.  

Kekeleme 

Konuşmanın akışını bozan bu konuşma güçlüğünün sebepleri tam olarak 
bilinmemektedir. Ancak kalıtsal yönünü belirtmek mümkündür, çünkü kekemelik 
sorunuyla sağaltım alan insanların birçoğunun ailesinde bu soruna sahip olan 
insanlar mevcuttur.  
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
Toplum karşısında 

konuşamama durumu 
logofobi olarak 

adlandırılmaktadır.   

Aşağıdaki nedenler kekelemenin oluşumunda sebep olarak ortaya 
çıkabilmektedirler: 

• Fizyolojik açıdan yetersiz dayanıklılık 
• Nefes alıp vermede sorunlar 
• Dil gelişim seviyesi 
• Konuşmada muhatabın tavrı 
• Konuşma anındaki kişisel pozisyon 
• Korku, zaman baskısı 
• Ailenin tutumu 

 

Logofobi 

Logofobi bireyler karşısında ortaya çıkan, konuşmayı engelleyecek derecede 
yüksek konuşma korkusudur. Bu bireyler, soruna sahip olan bireyin kendi ailesi de 
olabilir. Yalnız korkuya sebep olan kişiler daha çok yabancı insanlardır. Bu 
durumun oluşmasına sebep olarak şu faktörler sıralanabilir: 

• Konuşma esnasında yaşanan negatif tecrübeler 
• Yapılan konuşmaya dair yetişkinler tarafından olumsuz pekiştireç 

kullanılması 
• Kişilik açısından zayıflık duygusu 
• Konuşmanın yapıldığı topluluğun büyüklüğü 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 

 
 
 

  

Ö
ze

t 
•Dil ve konuşma güçlüklerinin her birinin farklı nedenleri olduğu gibi 

bazılarının ortak oluşum nedenleri de bulunabilir. 
•Dil ve konuşma güçlüklerinin oluşumunda rol oynayan nedenlerin 

bir çoğu hâlâ tespit edilememiştir. 
•Dil ve konuşma güçlüklerinin oluşumunda bireyin organik olarak 

sahip olduğu kusurların yanında, dil ve konuşmanın ortaya çıktığı 
gelişim evresinde meydana gelen olumsuzluklar da dil ve konuşma 
güçlüklerinin oluşmasında rol oynarlar. 

•Çevresel faktörler dil ve konuşma gelişimini destekleyebilirler ya da 
bu gelişimi engelleyebilirler. Çocuğun çevreden konuşma adına 
aldığı uyaranların eksikliği dil ve konuşma güçlüklerinin oluşumuna 
sebep olurlar. 

•Çocuğun sahip olduğu otizm, down sendromu gibi engel durumları 
da çocuğun dili ve konuşmayı yeterince veya hiç kullanamamasına 
sebep olabilir.  
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ö
de

v 

•Dil ve konuşma güçlüğüne sebep olan down-sendromu 
ve otizm gibi durumların konuşma üzerine etkilerini 
görmek için, bu öğrencilere eğitim veren bir özel eğitim 
okulunu ziyaret ediniz ve bu çocukları gözlemleyiniz. 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında 
yer alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri 
 

   
Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma güçlüklerinin organik 

nedenlerinden biri değildir? 

a) Erken çocuklukta beyin zararları 
b) Konuşma organlarının hatalı gelişimi 

c) İşitme sorunları 
d) Görme sorunları 
e) Çocuğun ihmal edilmesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma güçlüklerinin organik ve kalıtsal 
sebeplerinden biridir? 

a) Genel algı sorunları 

b) Çocuğun ihmal edilmesi   

c) Ruhsal sorunlar 

d) Otizm gibi engel durumları 

e) Görme sorunları 

 

3. Çocuğun dil gelişim evresinde çevresinden yeterince uyaran, teşvik ve 
destek almaması nedeniyle yaşadığı dil ve konuşma güçlüklerinin nedeni 
aşağıdaki alanlardan hangisine girer?  

a) Genel algı sorunları  

b) İşitsel algı sorunları 

c) Çocuğun ihmal edilmesi 

d) İşitme sorunları 

e) Konuşma organlarının hatalı gelişimi  

 

4. Ses (fonasyon) bozuklukları  -  disfoniye sebep olan sorun aşağıdaki 
organik yapılardan hangisinde oluşur? 

a) Akciğerde 
b) Gözde 
c) Beynin belli bölgelerinde 
d) Gırtlakta  
e) Sinir sisteminde 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi afaziye sebep olan durumlardan değildir? 

a) Beyindeki kanamalar 

b) Beyin yaralanmaları  

c) Beyin tümörleri 

d) Beyin iltihapları 

e) Damak yarıkları 
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6. Aşağıdakilerden hangisi söyleniş bozukluklarına – disartriye sebep 
olabilecek başlıca nedenlerden biridir?  

a) Beyinde bir tümörün var olması 

b) Çocuğun eğitiminin ihmal edilmesi 

c) Gırtlakta oluşan iltihaplar 

d) Dudağın yarık durumda olması 

e) Nefes borusundaki aşınmalar 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişime dayalı olarak ortaya çıkan dil ve konuşma 
güçlüklerinden değildir? 

a) Fonetik-Fonolojik bozukluklar 

b) Semantik bozukluklar 

c) Afazi 

d) Sentaks açısından bozukluklar 

e) Morfolojik bozukluklar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş konuşmanın muhtemel sebeplerinden 
değildir? 

a) Zihinsel gelişim geriliği  
b) Çocuğun gelişimi sürecinde, sağlık durumundaki bozulmalar 
c) Yeterli isteğin oluşmaması 
d) İşitme sorunu  
e) Çocuğun çevresinin ona yeterince uyaran vermemesi 

 

9. Kekeleme hakkında aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? 

a) Kekeleyen bireylerin ailelerinde bu soruna sahip başka bir birey 
nadiren vardır. 

b) Ailenin yanlış tutumu kekemeliğin oluşmasın sebep olabilir. 

c) Konuşmanın yapıldığı muhatabın kekelemeye sebep olma gibi bir 
pozisyonu olabilir. 

d) Korku kekelemeye sebep olabilir. 

e) Zaman baskısı kekelemeye sebep olan etkenlerdendir. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi logofobinin oluşmasında birinci derecede etken 
değildir? 

a) Ses tellerindeki aksaklıklar 
b) Bireyin sahip olduğu zayıf karakter 
c) Konuşmanın yapıldığı topluluğun büyük olması 
d) Önceki konuşma denemelerinden edinilmiş kötü tecrübeler 
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e) Yapılan konuşmanın yetişkinler tarafından olumsuz olarak 
eleştirilmesi 
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tanılanmasında kullanılan metotlar 
hakkında genel bilgi edinecek, 
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alanında kullanılan metotları 
görebileceksiniz. 
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Dil ve Konuşma Güçlüğünü Önleme ve Erken Tanı 
 

 
Hamilelikte alkol 

bağımlılığı bebeğin 
beyninde hasarlara yol 

açabilir. Bunun 
neticesi çocukta zihin 
engeli olabileceği gibi 

dil ve konuşma 
güçlüğü de olabilir.  

 GİRİŞ  
 Bir önceki ünitede de bahsedildiği gibi erken tanılama, sorunun büyümesini 
önler, bunun yanında uygulanacak tedavinin veya sağaltımın hem kısa sürmesini 
hem de daha az zahmetli olmasını sağlar. 

 Erken tanının ve buna bağlı olarak planlanan sağaltımın başarılı olmasının 
mevcut sorunun daha hızlı giderilmesi ya da en az seviyeye çekilmesinin dil ve 
konuşama güçlüklerinin dışında, bireyin sosyal yaşantısı açısından da önemi 
büyüktür. Dil ve konuşma açısından problem yaşayan bir çocuğun bu sorunla 
paralel olarak sosyal ve psikolojik bir takım sorunları edinebilmesi de mümkündür. 
Bu açıdan, dil ve konuşma güçlüklerinin erken tanılanması ve önlenmesi sadece bu 
bozukluklar üzerinde değil, çocuğun genel anlamda gelişimi üzerinde pozitif 
etkisini gösterecektir.  

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNÜN ÖNLENMESİ 

 Dil ve konuşma güçlüğünün önlenmesine dair düşünceler bu durumun 
sebeplerinin en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması konusunda 
yoğunlaşmaktadır.  

Erken Çocukluk Dönemindeki Beyin Hasarlarının Önüne 
Geçilmesi 

Doğum öncesi ve sonrasında ortaya çıkabilecek ve çocuğun beyninde hasara 
sebep olabilecek bazı durumlar gerekli önlemler alınarak daha aza indirilebilir. 
Bunların başlıcaları şunlardır: 

• Hamilelik esnasında oluşabilecek bir takım olumsuz durumların 
oluşmasının engellenmesi gerekir. Örneğin; hamilelik esnasındaki yanlış 
ilaç kullanımı ve alkol bağımlılığı doğacak bebeğin beyninde hasarlara yol 
açabilecektir. Hamile annenin bu konuda dikkatli davranması ve 
bilinçlendirilmesi bu sorunun ortaya çıkmasını engelleyebilecektir. Bu 
durumda sadece dil ve konuşma güçlüklerinin değil, bu yolla oluşabilecek 
başka birçok engel durumunun da ortaya çıkması engellenebilecektir.  

• Yine annenin hamileliği döneminde oluşabilecek travmalar da dil ve 
konuşma güçlüklerinin oluşumuna zemin hazırlar. Annenin ve çevresinin 
bu konuda bilinçlendirilmesi, bu travmaların yaşanma olasılığını en aza 
indirebilir. Bu durum, dil ve konuşma güçlüklerinin ortaya çıkma olasılığını 
düşürecektir. 
 

İşitme Kayıplarının Erken Tespiti, Tedavisi ve Sağaltımı 
İster doğum öncesi ister doğum sonrası nedenlere bağlı olsun, oluşabilecek 

işitme kayıpları çoğu kez çok geç olarak keşfedilmektedirler. Bu sorunlardan biri 
orta kulak iltihaplanmasıdır. Bu sorunlara karşı tıbbi bir müdahalenin yapılmaması 
erken çocukluk döneminde işitme kaybına neden olabilecektir. Çocuğun dil 
gelişimi için çok önemli olan bu dönem, çocuğun doğru işitememesi nedeniyle 
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Çocuklardaki işitme 

sorunları, odiyometrik 
bir inceleme 
yapmadan 

anlaşılamayabilir.   

gerektiği gibi kullanılamayacaktır.  Çocuğun bu dönemde konuşulan dili duyması 
gerekmektedir ki doğru konuşma kalıplarını ve kelimeleri ortaya çıkaran sesleri 
fark edebilsin ve taklit yoluyla öğrenebilsin. 

İşitme sorunu sonradan keşfedilip, gerekli cerrahi ya da sağaltım yoluyla 
alınabilecek önlemler alınırsa çocuğun dil ve konuşma gelişimi devam edebilir. 
Ancak çoğu kez, işitme sorununun sebep olduğu bu eksikliğin konuşmaya verdiği 
zarar kalıcı olabilmektedir.  
 
  Çocuğun doğum sonrası gösterdiği bir takım anormal durumlar (örneğin; 
çok düşük bir ağırlıkta doğması, doğumda oksijensiz kalması veya yüz ve kulak 
yapısında anormallik hissedilmesi) işitme testinin mutlaka uygulanmasını 
gerektirir. Ancak bu durumlar olmasa dahi, çocuk işitme kaybını anlayamayacağı 
ve söyleyemeyeceği için işitme testleri her çocuk için gereklidir. Çocuklara 
uygulanması gereken testler ve uygulama dönemleri aşağıdaki şekilde 
gösterilebilir: 

• Yeni doğan çocuklarda 1./2. hafta ile 3. ay arasında yapılan, işitme 
refleksine dair odiyometri uygulamaları 

• Çok küçük çocuklarda 3. ay ile 2 yaş arasında uygulanan testler 

• Yine küçük çocuklarda 3 yaş ile 7 yaş arasında yapılan uygulamalar 

• Okul çocukları üzerinde yapılan işitme testleri 
 

Okul Öncesi Kurumlarda Alınan Eğitim 

 Okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli işlevlerinden biri, çocukların 
konuşma gelişimlerini desteklemektir. Grup çalışmaları, oyun vs. vasıtasıyla 
çocukların birbirleri arasında iletişim kurmalarının yanında, eğitim ortamında 
görev yapan yetişkinlerin çocuklarla kurduğu sözlü iletişim de onların dil ve 
konuşma becerilerine önemli etkiler yapmaktadır. 

 Bu durumun kendisini en çok gösterdiği çocuklarsa, konuşma bakımından 
dışarda ve aile içinde yeterince imkân bulamayanlardır. Çevresinden duydukları 
konuşma örnekleri yeterince iyi olmayan çocuklar için bu kurumlar önemli bir 
ihtiyacı karşılar.  

 Bunun yanında bu kurumlar konuşma alıştırmaları yoluyla, ilerlemesi 
mümkün dil ve konuşma bozukluklarının oluşumuna da engel olabilirler.  
 

Ailenin Rolü 

Aile çocuğun sosyalizasyonunun ilk defa başladığı yerdir. Çocuğa sağladıkları 
ilk konuşma imkânları ve uyaranlarıyla da çocuğun dil ve konuşma açısından 
gelişimine büyük katkıda bulunur. Çocukla yaptıkları konuşmanın süresi, konuşma 
kalıpları, kullandıkları kelime miktarı vs. çocuğun bunları öğrenmesi ve dil 
açısından gelişimini ilerletmesi konusunda büyük öneme sahiptir. Bilhassa annenin 
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A-İ Testi konuşmada 

burunun işlevini 
kontrol etmek adına 
kullanılan bir testtir. 

çocukla küçük yaşlarda yaptığı birebir etkileşim bu gelişim alanı için çok önemlidir. 
 
  Bu imkânları çocuklarına çeşitli sebeplerle sağlayamayan ailelerde yetişen 
çocukların dil ve konuşma alanında gelişim geriliği göstermeleri muhtemeldir. Bu 
nevi ailelerin eğitimden geçirilmesi, çocuk üzerinde oluşacak olumsuz durumların 
tesirini azaltacaktır.  

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNÜN ERKEN TANILANMASI 
 Dil ve konuşma güçlüklerinin erken tanılanması, sorunun büyümesini 
engelleme gibi önemli bir işleve sahiptir. Bu anlamda, diğer birçok sorunda olduğu 
gibi, çocukta muhtemel olan dil ve konuşma bozukluğu da sağaltımı çok daha zor 
bir duruma gelmeden iyileştirilebilir.  

Organik Kökene Sahip Dil ve Konuşma Güçlüklerinin Erken 
Tanılaması 

 Dil ve konuşma güçlüklerinin erken tanılanması ve önlenmesi adına 
aşağıdaki tanılamaların uygulanması gerekmektedir.  

 
Ses tanılaması 

 Seste oluşabilecek olumsuz bir durumun tespiti için kullanılan bir tanılama 
yöntemidir. Kendisine alan olarak, yutağın, gırtlağın ve konuşma sesinin 
muayenesini alır. Bunun yanında sesin ve nefesin işlev değerlendirmesini de 
kapsar.  Nefes tanılamasında, nefesin farklı işlevleri incelenir. Örneğin;  

• Nefes kullanımı 
• Nefes vermenin süresi 
• Nefes alıp verme esnasında çıkan ses 
• Ağızdan ve burundan nefes alıp verme 

  

Söyleyiş tanılaması 

 Söyleyiş tanılamasının içerdiği elementler, aşağıdaki artikülasyondan 
sorumlu organların gözlemlenmesidir: 

• Dudak 
• Çene 
• Isırmada kullanılan organ sistemi 
• Dil 
• Damak 
• Burun 

  Bunların içerisinde bilhassa dil, dudak ve çene hareketliliği muayeneden 
geçirilmektedir.  
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Gelişim envanterleri 

çocuğun gelişimini dil 
ve konuşmanın 

yanında diğer gelişim 
alanlarını da inceler.  

Bunların dışında yine burun işlevi de muayeneden geçirilmelidir. Burada 
kullanılan kökeni Gutzmann’a dayanan A-İ-Denemesi kullanılabilmektedir. Bu 
denemede, “i” sesi kapalı ve açık burunla söylenmektedir. Bu iki durum arasında 
belirgin bir ses farkı ortaya çıkmaktadır.  

Bundan farklı olarak, “a” sesi burun kapalı ya da açık olarak çıkarıldığında 
çok büyük bir farka sahip değildir.  

Buna benzer başka bir deneme sistemi, Czermak-Sistemi. Bu sistemde de 
belli bir takım seslerin çıkışı açık ve kapalı burunla denenir, örneğin; “kakao” 
sözcüğü vasıtasıyla. Burada bu sözcüğün burnun açık veya kapalı halindeki 
çıkışında belirgin bir farklılık yoktur. Ancak “m” ve “n” sesleri yine bu durumda 
farlılık gösteren şekilde söylenir. 

Tarama Testleri 

Bireyin sorunlu durumu üzerinde yapılacak bir tanılama çalışmasında, elde 
edilecek verilerin objektif ve kapsamlı bir şekilde elde edilebilmesi için, bireyle 
tanılamayı yapan kişi veya kişiler arasında karşılıklı tanışma ve güven ilişkisinin 
olması gerekmektedir. Bu sürecin içinde bireyler arasında serbest konuşma ve 
oyun ortamının da sağlanmasında faydalar vardır. 

Çocuk üzerinde uygulanacak tanıma sürecinin, başka bir yönden, temsil 
edebilir bir özelliğinin olması gerekir, yani çocuğun konuşma durumun genel 
anlamdaki yapısının anlaşılabileceği bir örneklem tanılama sürecinde 
sağlanmalıdır. Tanılamayı yapan kişi ya da kişiler ile çocuk arasında geçecek 
görüşmenin en az 100 tane konuşmaya dayalı ifadeyi barındırması ve bunun da en 
az 30 dakikalık bir süreç içerisinde gerçekleşmesi gerekir. 

Yapılan görüşme ya bir ses kaydı ya da bir video kaydı yöntemiyle kayıt 
altına alınmalı ve elde edilen kayıt tekst hâline dönüştürülmelidir. Elde edilen tekst 
bir dil ve konuşma – tarama envanteri ya da ölçeği vasıtasıyla analiz edilmelidir.  

Türkiye’de Dil ve Konuşma Güçlüklerini Tanılamada Kullanılan 
Tarama Testleri 

Türkiye’de dil ve konuşma gelişimi hakkında kullanılan ölçeklerden ikisi 
şunlardır: 

Denver 2 gelişimsel tarama testi  

Denver Tarama Testi ilk olarak 1967 yılında Frankenburg ve Dodds 
tarafından geliştirilmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde kültürel anlamda uyarlama 
yaparak kullanılmaktadır. Testi geliştiren bilim adamları 1990 yılında bunu bir ileri 
safhaya getirmiş ve tekrar yayınlamışlardır.  

Kullanım amacı, herhangi bir sorun göstermeyen çocuklardaki mevcut 
sorunları ortaya çıkarmaktır. Bunun dışında gelişim açısından geri kaldığı 
düşünülen bir takım bedensel işlevlerin tespitinde de rol oynar. Kullanım alanları 
çocuğun kaba ve ince motor becerilerinin yanında dil gelişimini de kapsar. Bu 
testle ilgili diğer önemli hususlar: 
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Gırtlak bölgesinde 

gelişecek bir tümör, 
çıkacak sesi ve buna 

bağlı olarak sesi 
olumsuz 

etkileyecektir.  

• Gelişiminden kuşku duyulan çocukların gelişim özelliklerini kontrol 
etmek maksadıyla kullanılır. 0-6 yaş arası çocukların gelişimi için 
geliştirilmiştir. Pratikte her yıl tekrar edilmesinde fayda vardır. 

• Özel eğitim alanında eğitime tabi tutulan çocukların da gelişimini 
kontrol edebilmek için kullanımı uygundur. Bu sayede çocuklara 
uygulanan programın da işlevselliği izlenebilir. 

• Okul öncesi çocuklarda sorunların erken tanılanması ve doktora 
vs. sevk edilmesi açısından kullanım alanı bulabilir. Böyle bir 
durumda ailenin de durumdan erken zamanda haberdar olmasını 
sağlar. 

Bayley III bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği 

 Bayley III Gelişim Ölçeği küçük çocukların işlevsel sorunlarını tanılamak için 
kullanılan bir ölçektir. 

 Kullanım alanları, bilişsel ve motor gelişiminin yanında dil gelişimini de 
kapsar. Bu sayede çocuklarda mevcut olacak gelişim geriliği tespit edilebilir ve 
gerekli sağaltım planlaması yapılabilir.  

Bayley III tarama testinin kullanıldığı çocukların yaş aralığı 1 aylıktan başlar 
42 aya kadar ulaşır. Bu bakımdan erken tanı için uygun bir testtir. Farklı dil ve 
konuşma yeteneği alanları içerisinde, farklı dil ve konuşma yeteneklerini ölçer. 
Test toplam 97 farklı uygulama üzerinden yerine getirilebilmektedir. Bunların 
başlıcaları: 

• Konuşma öncesi beceriler 
• Sözcük anlama alanındaki gelişme (eşyaların, elbiselerin, vücudun 

kısımlarının doğal olarak veya resimler üzerinde tanınması ve 
isimlendirilmesi) 

• Cümleyi anlama (kısa cümleli emirleri yerine getirme) 
• Dilbilgisi (olumsuz kullanım, kelimelerin çoğul kullanımı, sıfatların 

“daha ve en” gibi artış formlarının kullanımı) 
• Materyallerin veya benzeri nesnelerin üst kavramlarla 

isimlendirilmesini anlama (örneğin; domates veya patates 
sebzedir.) 

• Jest ve mimik kullanımı 
• Sözcük ve cümle kullanımı 

 

Dil ve Konuşma Güçlüğünü Çeşitlerine Göre Erken Tanılama 
Çalışmaları 

Ses (Fonasyon) bozuklukları  -  disfoninin erken tanılanması 

 Ses (Fonasyon) bozukluklarının ana nedeni gırtlak yapısında ortaya çıkan 
anormalliklerdir. Bu bakımdan bu soruna dair yapılacak ilk tanılama Kulak-Burun-
Boğaz uzmanı tarafından gırtlak bölgesinde yapılacak bir muayenedir. Bu 
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muayene neticesinde aşağıda örnekleri verilen anormallikler tespit edilmeye 
çalışılır: 

• Gırtlaktaki asimetrik oluşumlar 
• Doğuştan ya da sonradan oluşan gırtlak bölgesi felçleri 
• Gırtlak bölgesi tümörleri 
• Endoskopi uygulaması neticesinde gırtlak bölgesinde oluşan değişmeler 

veya hasarlar 

Söyleniş bozuklukları – disartrinin erken tanılanması 

Söyleniş bozukluklarının en önemli sebepleri nörolojik kökenli olduğu için bu 
problemlerin tıbbi alanda yapılacak bir muayene ile tanılanması gerekir. Ancak bu 
sorun nadiren tek başına ortaya çıkacaktır. Bu sorun senso-motor işlevleri de 
etkileyebileceği gibi, ağız bölgesi de motor açıdan bundan etkilenecektir. Yapılacak 
tanılama bu alanı da kapsamak durumundadır. 

Afazinin tanılanması 

Organik kökenli bir sorun olması nedeniyle tanılaması tıp doktorlarının 
alanına girer. Merkezi sinir sisteminde meydana gelen durumlar afaziye sebep 
verdiği için nöroloji uzmanının bu durumu tanılaması gerekmektedir.  

 Çocuklarda afazinin oluşumuna dikkat edilirse, tanılamada göz önünde 
bulundurulması gereken şu hususlar ön plana çıkar: 

• Afazinin güçlü bir şekilde kendini göstermesi küçük çocuklarda pek 
görülmez. Bu durumdan etkilenen ve bunun tanılandığı çocuklar 
ekseriyetle okul çocuklarıdır. 

• Yüksek seviyede kullanılması gereken konuşma ve dil becerileri uzun süre 
için olumsuz şekilde etkilenmiş olarak kalırlar. 

• Çocukluk dönemindeki afazinin ilerlemesi; çocuğun yaşına ve gelişim 
seviyesine, hastalığın türüne, hasarın oluştuğu beyin bölgesine ve hasarın 
büyüklüğüne bağlıdır.  

 Afazinin tanılaması önceki dönemlerde, oluşan hasarın kendisini tekrar 
tamir edebileceği düşüncesi ile ilk olarak hasarın oluşmasından 6-8 haftalık bir 
sürecin sonunda yapılırken, bugün mümkün olduğunca erken bir dönemde 
müdahale edilmesi gerektiği düşünülmektedir.   
 

Apraksi/dispraksinin tanılanması 

 Apraksi/disprakside konuşmaya katılan oral kas sisteminin düzenli 
çalışmaması söz konusudur. Bu bakımdan bu kasların planlı bir şekilde çalışması 
mümkün olmaz ve işlev sorunu ortaya çıkar.   

 Bilhassa hece kurmada dikkat çeken hususlar olacaktır. Peş peşe yapılan 
sesletim hareketlerinin ne oranda eşgüdüm içinde çalıştığı incelenmelidir. Bu 
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Dudak-damak 

yarıklarını tanılama 
süreci sadece bir tıbbi 

alanın değil, birkaç 
alandan uzmanın 

yaptığı bir işlemdir.  

soruna sahip olan bireyin tanılanmasında incelenecek diğer özellikler, konuşma 
zorluğu ve kişinin mimik ve jest kullanımında zorlanması olacaktır.  

Sesletim (artikülasyon) bozukluklarının tanılanması 

 Bireyin belli sesleri doğru olarak çıkaramaması durumudur. Nörolojik 
kökenli olabileceği gibi artikülasyondan sorumlu organların yapısından da 
kaynaklanabilir. İşitme sorunu da buna sebep olabilir, çünkü çocuk seslerin doğru 
çıkışını duymadığı için öğrenememiştir.  

 Bu açılardan ilk olarak çocuğun çıkarabildiği seslerin tespiti yapılır. Sorunlu 
olan sesler tespit edilir. Bu soruna sebep olma ihtimali var olduğu için, işitme 
durumu muayeneden geçirilir ve bu alanda bir sorun olup olmadığı ortaya 
çıkarılmaya çalışılır. 

 Sesletim bozukluklarının tespitinde en sık kullanılan yöntem, çocuğun soruna 
sahip olup olmadığını tespit için kullanılabilecek standartlaştırılmış bir testtir.  
 

Dudak-damak yarıklarından kaynaklanan konuşma bozukluklarının 
tanılanması 

 Doğumla ortaya çıkan dudak ve damak yarıklarının oranı son birkaç on yılda 
belirgin bir şekilde artmıştır. Bu tarz problemlerin olumsuz etkilediği tek alan 
konuşma değildir. Bu soruna sahip olan bireyin kişilik gelişimi ve sosyal hayatı da 
olabildiğince etkilenebilmektedir.  

 Doğum sonrası tanılaması yapılan bu sorunun tanılama çalışmasını geniş bir 
katılımla tıp doktorları yapacaktır. Bu tanılama sürecine; 

• Çocuk doktoru,  
• Çocuk cerrahı, 
• Kulak-burun-boğaz uzmanı vs. uzmanlar katılacaklardır.  

Bu tanılama sürecini yine gerekmesi durumunda cerrahi müdahale takip 
edecektir.  
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Bir sesin yanlış 

çıkmasına sebep olan 
bir dil hareketini 

düzeltmek, eğer sorun 
geç anlaşılmışsa uzun 

zaman alacaktır. 

 
Anlamını bilmediği için 

sorulan sorulara 
sıklıkla “evet” şeklinde 

cevap veren bir 
çocuğun semantik 
alanda bir soruna 

sahip olduğu 
düşünülebilir. 

Gelişime Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Dil ve Konuşma 
Güçlüklerinin Tanılanması 
Fonetik-fonolojik bozuklukların tanılanması 

 

 

 

Yukarıdaki örnekte bahsi geçen öğrenci M.’nin dilini gerektiği gibi 
kullanamaması üzerine kurulu problem, süresi çok uzun süreye varan ve oldukça 
zor uygulanan bir sağaltım süreciyle çözülebilmiştir. Çünkü geriye doğru kıvrılmayı 
öğrenen ve yıllarca bu şekilde kullanılan dilin doğru pozisyonu öğrenmesi çok 
kolay olmayacaktır. Bu örnek, bu alandaki tanılamanın geç yapılmasının 
sonuçlarının ne kadar ağır olabildiğinin göstergesidir.  

Fonetik-fonolojik dil ve konuşma güçlükleri kendileri için hazırlanmış tarama 
testleri yöntemiyle keşfedilebilmektedirler. Burada ele alınan test yöntemleri 
ekseriyetle fonolojik farklılığın üzerine kurulmuştur. 

 

Semantik bozukluklarını tanılama 

 Semantik dil ve konuşma bozukluklarının tanılamasında da diğer benzer 
sorunlarda olduğu gibi belli test envanterleri kullanılmaktadır.  

Ö
rn

ek
 • Almanya'da 10 buçuk yaşındaki ortaokul  1. sınıf 

öğrencisi M. oldukça başarılı bir öğrencidir. Öğrenci 
Almanca derslerinde oldukça iyidir ve alanda herhangi 
bir soruna sahip değildir. Ancak İngilizce dersinde bir 
sorunu vardır, "k" sesini olması gerektiği gibi 
çıkaramamaktadır ve öğretmeni öğrencinin konuştuğu 
şeyleri anlayamamaktadır. Konuşma ve dil terapisti 
tarafından yapılan tanılamada M.'nin "k" sesini geriye 
doğru kıvrılan bir dille çıkardığını, buradan amaçlanan 
sese yakın bir ses çıktığını ancak, konuşma esnasında, 
cümle seviyesinde bunun oluşamadığı ve konuşmanın 
anlaşılamadığı tanılanmıştır. (Wildegger-Lack, 2011, 
35). 

Ö
rn

ek
 

•Fonetik-fonolojik dil ve konuşma güçlüklerini  tespit etmede 
kullanılan envanterler, birbirinin yerine kullanılan bir takım 
sesleri inceler. Bunlardan ikisi "k" ve "t" sesleridir. Bu soruna 
sahip çocuklar"kapı" yerine "tapı" diyebilirler. 
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 Bu alanda mevcut bir sorunu ele veren bir davranış ise çocuğun dil ve 
konuşma terapistiyle yapacağı konuşma esnasında çok sık ve hızlı olarak “evet” 
şeklinde cevaplar vermesidir. Bu, çocuğun kullanılan sözcüklerin anlamını fark 
etmesi konusunda bir zorluk yaşadığının bir göstergesidir.  

 Kalitatif bir araştırma yöntemi de bu sorunun varlığı hakkında bilgiler 
verecektir. Bu araştırmada kullanılacak ana elementler: 

• Sözcüklerin üst kavramı ( çam ağacı- ağaç) 
• Tanımlamalar 
• Cümle semantiği (pasif ve aktif olarak) 
• Semantik hafıza 
• Sınıflandırabilme (aktif-pasif) 
• Sözcük üretebilme 
• Serbest metin yazımı 

 

Sentaks-morfolojik bozuklukların tanılanması 

 Sentaks-morfolojik dil ve konuşma güçlüklerinin hissedilmesi açısından 
aşağıdaki soruların cevapları faydalı olacaktır: 

• Özne kullanılmakta mıdır? 
• Yüklem kullanılmakta mıdır? 
• Özne cümle içerisinde doğru yerde midir? 
• Yüklem cümlenin neresinde durmaktadır? 
• Çocuk bir takım çekim eklerini, “de, den” şeklinde, doğru olarak 

kullanmakta mıdır? 
• Çocuk çoğul ve tekil formları doğru olarak kullanmakta mıdır? 

Bu sorulara verilecek olumsuz cevaplar, bu alanda bir dil ve konuşma 
güçlüğünün varlığına işaret edebilir. Ancak çocuğun bu durumda en az dört 
yaşında olması gereği unutulmamalıdır. Dil ve konuşma terapisti bunun üzerinde 
gerekli incelemeyi standartlaştırılmış testler vasıtasıyla devam ettirecektir. 

 
Diğer Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tanılanması 
Gecikmiş konuşmanın tanılanması 

 Gecikmiş konuşma işlev itibariyle kişinin sosyal yaşantısının sebep olarak ön 
plana çıktığı bir durumdur.  

 Gecikmiş konuşmanın tanılanmasında temel olarak şu yol izlenir: 

Metodik olarak çocuğa yaklaşmayı ve sorunu tespit etmeye dayalı olarak, 
oyun kullanılabilir. Burada normal oyun durumları canlandırılarak çocuğun sahip 
olduğu sorun ortaya çıkarılmaya çalışılabilir. Bu çalışmayla ulaşılmaya çalışılan şey, 
ortaya konulan oyun canlandırmasıyla çocuk ve anne-baba arasındaki ilişkinin 
durumunu analiz edebilmektir.  
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Logofobinin yanında 

başka konuşma 
sorunlarının da var 

olması, uygulanacak 
sağaltımın 

planlanmasını etkiler.  

Kekeleme 

 Kekeleme seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin uzatılması veya sıkça tekrarı 
şeklinde kendini gösteren ve konuşmanın akışını bozan bir konuşma güçlüğüdür. 
Ancak hastalıkların uluslararası sınıflandırması ICD-10’a göre, bu durumun bir 
sorun olarak görülebilmesi için konuşmanın belirgin şekilde bozulması 
gerekmektedir.  

 Kekemeliğin tanılaması için mevcut standartlaştırılmış test yöntemleri 
kullanılabildiği gibi, dil ve konuşma terapistinin gerçekleştirdiği bir tanılama süreci 
de mevcuttur. Bu tanılama sürecinde terapist aileyle yaptığı görüşmeyle 
kekelemenin en çok hangi anlarda ortaya çıktığını tespit eder. Bunun yanında 
çocuk üzerinde yapacağı inceleme yardımıyla sorunun ne seviyeye ulaştığını da 
ortaya çıkarmaya çalışır.  
 

Logofobi 

 Logofobinin tanılamasında ilk olarak odaklanılan nokta; bu sorunun tek 
başına mı ortaya çıktığı yoksa diğer konuşma sorunlarıyla bir bağlantısının var olup 
olmadığıdır.  

 Tanılama sürecinde önemli olan bir husus, bu fobinin sadece konuşma 
anlarında incelenmesi değil, fizyolojik tepkilerinde gözlemlenmesidir. Tanılamada 
kullanılan metotlar: 

• Anamnez 
• Tanılama amaçlı görüşme 
• Davranış gözlemlemesi 
• Konuşma korkusu üzerine özel olarak hazırlanmış soru kataloğunun 

uygulanması 
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Ö
ze

t •Dil ve konuşma güçlüğüne genel anlamda neden olan bazı oluşum 
sebeplerinin önlenmesi veya en az seviyeye indirilmesi, dil ve 
konuşma güçlüklerinin önlenmesi açısından da önem taşır. 

•Bu önlemler çocuğun beyninde oluşabilecek bir hasarın 
engellenmesi, varsa işitme kaybının tespiti ve tedavisi, okul öncesi 
dönemde eğitim imkânının verilmesi ve ailenin çocuğun dil 
gelişimiyle ilgili olarak bilinçlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı 
kapsar.  

•Dil ve konuşma güçlüklerinin bir çoğu tarama testleri yardımıyla 
tespit edilebilir.  Çocukların bu alanda sahip oldukları sorunun 
derinliği de yine bu ölçekler yardımıyla anlaşılabilir. 

•Dil ve konuşma güçlüklerinin tanılamasında aile, diğer bütün özel 
eğitim sorunlarının tanılamasında olduğu gibi çocuğun sorunu 
hakkında en fazla bilgiyi sağlayacak kaynaklardandır. 
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Ö
de

v 

•Dil ve konuşma güçlüğünü tanılamada Türkiye'de 
kullanılmakta olan, ünitemizin içermediği başka hangi 
tarama envanterleri mevcuttur, bunların incelediği 
alanlar nelerdir, araştırınız. 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında 
yer alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden nedenlerden hangisi dil ve konuşma güçlüklerinin erken 

tanılanmasının faydalarından biridir? 

a) Sorunun çözümüne dair uygulanacak sağaltımın süresi kısalır. 

b) Bu sorunlar erken tanılanmazsa daha sonradan tanılanamaz. 

c) Geç yapılan tanılama yanlış sonuçlar verir. 
d) Birey yaşı ilerleyince tanılamayı kabul etmez. 
e) Tanılamanın gecikmesi yapılacak tanılamanın yanlış olmasına neden 

olur. 

2. Aşağıdakilerden nedenlerden hangisi dil ve konuşma güçlüklerinin erken 
tanılanmasının faydalarından biri değildir? 

a) Sorun ilerlemeden düzeltilebilir. 

b) Çocuğun erken tanılaması yapılır ve güçlük düzeltilirse, çocuğun 
sosyal açıdan gelişimi de desteklenmiş olur. 

c) Uygulanan sağaltım çalışması kısa sürebileceğinden sağaltımın 
finanse edilmesi açısından da faydalıdır. 

d) Bu sorunun çocuk üzerinde bırakabileceği psikolojik tesirler 
erkenden önlenebilir. 

e) Erken tanı sonradan yapılacak tanılamalara göre daha kolaydır. 

3. Çocukluk döneminde ortaya çıkacak dil ve konuşma güçlüklerinin 
önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi/yapılması gereken 
şeylerden değildir?  

a) Annenin hamilelik döneminde alkol almaması ve bilinçli ilaç 
kullanımı 

b) Çocuğun beyninin yaşanabilecek travmalara karşı korunması 

c) Mümkün olabilecek bir soruna karşı çocuğun işitme testinden 
geçirilmesi 

d) Çocuğun sürekli olarak spor etkinliklerine katılması 

e) Okul öncesi kurumlarda yeterli ve yüksek seviyede dil ve konuşma 
desteği 

4. Gutzmann’a ait olan A-İ Testi’yle sorunu tespit edilmeye çalışılan bölge 
hangisidir? 

a) Ağız  
b) Burun yolu 
c) Gırtlak 
d) Beyin  
e) Sinir sistemi 

5. Aşağıdakilerden hangisi çocukla yapılacak bir tanılama çalışmasının 
özelliklerinden değildir? 

a) Tanılamayı yapan kişiyle çocuk arasında güvene dayalı bir ilişki 
olmalı 
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b) Oyun tarzı durumlar tanılama sürecinde kullanılmalı 

c) Tanılamada süreç kapsamlı bir şekilde gerçekleşmeli 

d) Tanılamayı yapan kişi çocuğun anne-babasından daha yaşlı 
olmamalı 

e) Tanılama süreci objektif olmalı 

6. Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi hangi yaş gurubu çocukların gelişim 
özelliklerini tarama amacıyla geliştirilmiştir?  

a) 2-6 

b) 2-8 

c) 3-6 

d) 3-8 

e) 0-6 

 

7. Ses (fonasyon) bozukluklarının tanılanmasında özellikle incelenen sesletim 
organı hangisidir? 

a) Beyin  

b) İşitme yolu 

c) Gırtlak 

d) Göz 

e) Diş yapısı 

 

8. Çocukluk döneminde afazinin ilerlemesi neye bağlı değildir? 
a) Çocuğun yaşına  
b) Çocuğun cinsiyetine 
c) Çocuğun gelişim seviyesine 
d) Beyinde hasarın oluştuğu bölgeye  
e) Hasarın büyüklüğüne 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi semantik alandaki dil ve konuşma bozukluklarının 
tanılanmasında kullanılan ana elementlerden değildir? 

a) Sözcüklerin üst kavramı 

b) Tanımlamalar  

c) Cümlenin ögelerinin doğru yerde olması 

d) Sözcük meydana getirebilme 

e) Sınıflandırabilme 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi sentaks-morfolojik dil ve konuşma güçlüklerinin 
tanılanmasında kullanılan sorulardan değildir? 

a) Çocuk konuşurken özneyi kullanmakta mıdır? 
b) Yüklem kullanılan cümlelerde mevcut mudur? 
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c) Çocuk sözcüklerin tekil ve çoğul formlarını doğru kullanmakta mıdır? 
d) Çocuk hangi topluluğun karşısında konuşurken korku yaşamaktadır? 
e) Yüklemin çocuğun kurduğu cümle içindeki konumu nedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.A, 2.E, 3.D, 4.B, 5.D, 6.E, 7.C, 8.B, 9.C, 10.D 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
•Dil ve konuşma becerilerinin, 

bilhassa bu alanda sorunları olan 
çocuklar için nasıl 
destekleneceğini öğrenecek, 

•Dil ve konuşma yetersizliklerinin 
sağaltımı için gerekli ortam ve 
koşulların nasıl düzenleneceğini 
kavrayacak, 
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sağaltımı konusunda bilgi sahibi 
olabileceksiniz. 
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Dil ve Konuşma Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimleri 
 

 
Dil ve konuşma 
yetersizliklerine 

sağaltım uygulanması, 
bu sorunla bağlantılı 
psikolojik sorunların 

da önlenmesi 
anlamına gelir. 

GİRİŞ 
Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların ve yetişkin bireylerin sahip 

oldukları sorunlara uygulanan tedavi ve sağaltım çalışmaları, sorunların çıkış 
noktalarının çeşitliliğiyle paralel olarak yüksek bir sayıya ulaşmıştır. 

 Sağaltım uygulamaları erken tanılamayla bağlantılı olarak, mümkün 
olduğunca erken bir dönemde başlamalıdır. Bu hem uygulanan sağaltımın süresini 
kısaltacak, hem buna bağlı olarak maliyeti düşürecek, hem de sorun büyümeden 
daha başarılı bir şekilde düzeltilebilecektir. Bu durumun dışında, bu sorunların 
çocuk üzerinde bırakacağı sosyal ve psikolojik problemlerin de önü daha bunlar 
oluşmadan alınabilecektir. 

 Bu ünite içerisinde ilk olarak, dil ve konuşma yetersizliğine sahip çocukların 
uygun bir şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi için gereken ortamın mekânsal açıdan 
düzenlenmesi, çocukla konuşmanın önemi ve şekli, oyun vb. gibi aileyi ama onun 
yanında okul öncesi eğitimi alanında görev alan eğitimcileri de yakından 
ilgilendiren konular anlatılacaktır.  

 Bu konuların dışında, sağaltım yapılan ortamın düzenlenmesi, sağaltımı 
uygulayan terapistin özellikleri ve ailenin buradaki rolü üzerinde durulacaktır.  

 Ünitenin son kısmında belli başlı dil ve konuşma yetersizliklerinin sağaltımı 
konusunda bilgiler verilecektir.  

 

DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN 
YAŞANTILARI İÇERİSİNDE DESTEKLENMELERİ  

Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların günlük yaşantıları içerisinde 
yapabilecekleri bir takım aktiviteler, sahip oldukları sorunların kendiliğinden 
düzelmesi için faydalı olabilir. Bu önlemler aynı zamanda bu sorunlara sahip 
olmayan çocukların dil ve konuşma gelişimini de destekler. Bu alanda 
yapılabileceklere aşağıda kısaca değinilecektir. 

 

“Düzen” Dil Gelişimini Destekler 
 
Zaman açısından düzenlilik 

Hafif ve dikkat çekmeyen derecede artikülasyon sorunu olan çocukların 
dışındaki dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların birçoğunda, bu yetersizliğin 
dışında bir takım algılama zorlukları da ortaya çıkmaktadır. Bu işitme duyusuna 
bağlı olarak da kendisini gösterebilir, zamanı algılama olarak da. 

Bu nevi sorunları olan çocukların günlük yaşantılarının belli bir akış düzenine 
sahip olması, onlara zaman açısından düzenli bir ortam sağlayacaktır. Örneğin 
sabah uyandıktan sonra elini-yüzünü yıkamanın yanında dişlerini fırçalaması vs. 
onun için sadece hijyenik bir alışkanlık değil, günlük akışı düzene sokmak için de 
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bir imkandır. Bu şekilde, düzenli bir günlük hayat akışına sahip olan çocuk, 
kendisini de güne daha iyi hazırlayacaktır. 

Sözel ifadeleri sıkça tekrarlamak 

 Sürekli olarak tekrarlanan aktiviteler, özellikle öz bakım ihtiyaçlarını 
gidermeye dair bir takım işler yapılırken, çocukla sürekli olarak bu aktiviteleri konu 
edinen konuşmalar yapılabilir. 

 Bu açıdan aşağıdaki ifadelerin, aktivitelerle paralel kullanılması halinde dil 
ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimi açısından faydaları olacaktır: 

• “Ben dişlerimi fırçalayacağım, ya sen?” 
• “Şimdi elini ve yüzünü yıkayacaksın!” 
• “Ben banyo yapacağım, sonra da sen yapacaksın!” 
• “Dışarı çıkmadan önce elbiselerini değiştireceksin.”  

 Çocuğun yapacağı işleri önceden onunla konuşmak, ona hem konuşma 
açısından bir imkân verir hem de çocuk anne veya babasından, konuşacağı/tekrar 
edeceği ifadenin doğru formunu öğrenir. Bir diğer pozitif etkisiyse, çocuğun günlük 
hayatta kullanacağı bir takım materyallerin isimlerini bu süreç içerisinde 
öğrenmesidir.  
 
Mekânsal açıdan düzen 

Çocuğun hayatında düzenin önemi mekânsal açıdan da kendini gösterir. 
Bilhassa küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi odalarını düzenlemeyi 
öğrenmelilerdir. Çocuğun odasındaki materyaller, oyuncaklar vs. sabit bir yere 
sahip olmalı ve çocuk onları kullanmayı bitirdikten sonra ait oldukları yerlere 
kaldırmalıdır.  

Ancak, her çocuğun okul öncesi dönemde eşyalarını kendi başına 
düzenleyebilmesine imkân yoktur. Bunu tek başına yapamayan bir çocuğa anne ve 
babasının yardımcı olması gerekecektir. Yalnız bu durum, çocuğa konuşma 
alıştırmaları yaptırma ve dil gelişimi için imkân sağlama açısından da iyi bir fırsattır.  

Oda düzenlenirken ve eşyalar toparlanırken çocukla kurulacak diyalog 
esnasında, materyallerin isimleri belirtilir ve bu sayede çocuğun kullandığı veya 
oynadığı eşyaların isimlerini öğrenmesi sağlanır: “Bana kırmızı oyuncak arabayı 
ver.” şeklinde. Burada sadece materyalin ismi olan “oyuncak arabanın” yanında o 
arabanın bir özelliği olan rengi yani “kırmızı” da öğretilebilir. Bunun yanında 
isimlerin üst kavramları olan sözcükler de öğretilebilir: “Ayı, oyuncak hayvanlar 
kutusuna konulacak.” şeklinde. Bunun yanında sıfatlar da konu edilebilir ve 
çocukların bunları öğrenmeleri ve kullanmaları için imkân oluşturulur: “Bütün 
oyuncak arabalar en alt çekmeye konulacak.”  ve “Oyuncak arabaları nereye 
koyacaksın?” şeklinde.  
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Anne-babalar 

çocukların sözlerini 
tamamlamaya 

kalkışmamalıdırlar. 
 

 
Çocuğun öğün 

yemekleri esnasında 
ailesiyle yaptığı 

konuşma da 
konuşma ve dil 

becerilerini pozitif 
etkiler. 

 

Beslenme 

 Beslenme bütün çocuklar için önemli bir gelişim faktörüdür. Beslenme 
gelişimin hemen her alanına etki eder. Çocuğun yanlış şekilde beslenmesi ise 
tamamen ters bir etki yaratır ve onun gelişimi üzerinde olumsuz bir tesir bırakır. 

 Günümüzde çocukların çok büyük bir kısmı yanlış bir şekilde 
beslenmektedir. Bilhassa okul öncesi dönemde çocukları mutlu etmek ya da onları 
bir şekilde ödüllendirmek için, onlara şeker içeriği yüksek olan, çikolata, şeker, 
pasta vs. gibi yiyecekler verilmektedir. Bu durum onların gelişim seviyelerine 
uymayacak derecede kilolu olmalarına neden olduğu gibi davranışlarına da etki 
edebilmektedir. 

 Yüksek seviyede şeker içeriğine sahip yiyecekler, önce çocukta yüksek 
enerjinin oluşumuna neden olduğu gibi, kısa süre içerisinde yorgunluk hissi de 
verebilmektedirler. Bunun neticesi sıkça dile getirilen dikkat eksikliği ve benzeri 
durumlardır.  

 Günün öğünleri, çocuğun beslenmesi açısından büyük öneme sahip olduğu 
gibi çocuğun dil ve konuşma gelişimine de etki edebilecek fırsatlar sağlarlar. 
Örneğin kahvaltı esnasında, anne veya baba çocuğa içinde bulunduğu günde neler 
yapılacağını anlatabilir. Çocuk için önemli olan, “Bugün öğleden sonra yüzmeye 
gideceğiz.”, “Deden bugün seyahatten dönecek.” şeklindeki ifadeler çocuğun belli 
birtakım bilgileri iletişim yoluyla edinmesini sağlar.  

 Daha sonrasında, gün içinde, kahvaltı esnasında çocuğa verilen bilgiler 
tekrar hatırlatılır ve çocuğun bazı bilgileri geri çağırma açısından kendini 
geliştirmesine yardımcı olunur. Örneğin; “Hatırlıyor musun, bugün sana dedenin 
seyahatten döneceğini söylemiştim?” 

Akşam yemeği de ailenin beraber olduğu ve aile fertlerinin birbirleriyle 
konuşma imkânı bulduğu zamanlardır. Bu zaman içinde anne babanın çocukla ve 
birbirleriyle yaptığı konuşmalar çocuk için bir konuşma örneği niteliği taşır ve 
çocuğun dil ve konuşma yeteneğini geliştirmesi açısından önemlidir. 

 

Konuşma 

 Konuşma bireyin yaptığı ve yaptığı esnada öğrendiği bir olaydır. Bireye 
konuşma imkânı vermemek, onun konuşmayı öğrenme fırsatını elinden almak 
demektir. Birçok anne-baba bu hataya düşmekte ve çocuklarının konuşma 
esnasında sözlerini tamamlamaktadırlar.  Ya da buna benzer bir hataya 
düşmekteler ve çocuklarının ne kastettiğini ifade etmeye çalışmaktadırlar, 
örneğin; “Söyle artık şunu…” veya “Bizim çocuğun söylemek istediği aslında…” 
şeklinde.  

 Bilhassa konuşma zorluğu çeken veya dil açısından yetersizliği olan 
çocuklara karşı bu tutum büyük bir hata demektir. Çocuklar konuşmak için imkân 
bulabilmelidirler. Bunun yanında onlara konuşmaları esnasında baskı 
oluşturmayacak bir ortam sağlanmalı ve çocuk sözünü bitirene kadar 
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beklenmelidir. Çocuğun kastı anlaşılmazsa da, onun yerine bu kasıt açıklanmamalı, 
onun ifade ettiği şeyi açıklaması sağlanmalıdır. Çocuğa yeterli zaman vermemek 
onun üzerinde zaman baskısının oluşmasına sebep olacak ve konuşma korkusu 
gibi istenmeyen birçok sorunun oluşumuna zemin hazırlanacaktır.  

 Çocukla soru-cevaba dayalı bir konuşma yapılabilir. Soru sorduktan sonra 
çocuk cevabı verene kadar beklemekte fayda vardır. Çocuğu konuşmaya zorlamak 
durumu zorlaştırabilir.  
 

Oyun 

 Oyun, bilhassa okul öncesi dönem için en iyi öğrenme ortamlarını sunan 
süreçlerdendir. Oyun esnasında birey dil ve konuşma yeteneğini, bilişsel seviyesini, 
dayanıklılığını vb. geliştirir. Bunu yaparken keyif de alır. 

 Konuşma konusunda çekingen davranan bir çocukla konuşmaya dayalı 
olmayan bir oyun oynanabilir. Çocuk oyunun çeşitli anlarında az da olsa konuşmak 
için cesaret bulacaktır ve konuşmanın geliştirilmesi açısından bir kapının açılmasını 
sağlayacaktır.  

 Okul öncesi dönemde önemli olan bir husus, ilk etapta oldukça basit 
oyunların oynanması gereğidir. Çocuk bu sayede basit oyunların basit kurallarını 
da öğrenmeye başlayacaktır. Bu onun kurallar sistemi olan hayata da 
hazırlanmasını sağlayacaktır. Çocuğun kuralları anlayamaması hâlinde – ki bu dil 
ve konuşma yetersizliği olan çocuklarda sıklıkla ortaya çıkan bir durumdur – 
oyunun kuralları en basit haliyle defalarca tekrarlanarak anlatılabilir. Çocuğun 
bunları gittikçe iyi bir şekilde öğrendiği görülecektir. 

 Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklarda oyunun sağladığı diğer bir etki; 
kelime hazinesinin güçlendirilmesidir. Örneğin, basit bir hafıza oyunu çocuğa yeni 
kavramlar ve yeni kelimeler öğretilmesi açısından iyi bir fırsat sunar. Bu oyunda, 
kartlar üzerinde resimleri bulunan eşyaların isimleri net ve açık bir şekilde söylenir 
ve çocuğa bunu tekrarlaması imkânı verilir.  

 

DİL ve KONUŞMA YETERSİZLİKLERİNİN SAĞALTIMI 
Dil ve konuşma yetersizliklerinin sağaltımı, bu yetersizliklerin genel ve özel 

anlamda düzeltilmesi süreci olarak anlaşılabilir. İçerdiği elementler tıbbi, 
psikolojik, dil bilimci ve pedagojik sağaltım konseptlerini ve metotlarını kapsar.  

 

Ö
rn

ek
 

• Çocuklarla oynanabilecek oyunlardan bir tanesi de "Kızılderili" 
oyunudur.  Kızılderili oyununda rol gereği  çocuk Kızılderililerin 
çıkardığı anlamsız sesleri çıkartmaya çalışacaktır. Bu sesletim 
açısından iyi bir alıştırma fırsattır.  
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Anne ve babalar dil 

ve konuşma 
sağaltımında  

ko-terapist olarak 
süreci aktif olarak 
destekleyebilirler. 

 
Çocukların dil ve 

konuşması üzerine 
çalışan terapistler, 

çocukların 
özelliklerini iyi 
bilmelidirler. 

 

Dil ve Konuşma Yetersizliklerinin Sağaltımında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 
Çocuk dil ve konuşma terapistinin özellikleri 
 Çocuk dil ve konuşma terapistinin, tıp alanında olduğu gibi, yetişkinlere 
sağaltım uygulayan terapistlerinden ayrılması gayet normal bir durumdur. Çocuk 
dil ve konuşma sağaltımı hem çalışma şekli hem de teknikler açısından yetişkinler 
için uygulanan dil ve konuşma sağaltımından ayrılır.  

 Bu ayrımın dışında dil, konuşma, ses ve yutma problemleri olan çocuklar için 
dahi bir uzmanlaşma günümüzde kaçınılmazdır.  

 Çocuk dil ve konuşma terapistini diğer meslektaşlarından ayıran en bariz 
özelliği; çocuğun özel ihtiyaçlarını dikkate alması, onu yaşına ve gelişimine uygun 
olarak motive etmesi ve çocuğa uygulanan terapinin içeriğine ve metotlarına ilgi 
duymasıdır. Çocuk dil ve konuşma terapisti, çocuğun göstereceği bir takım 
davranış bozukluklarını veya bu nevi sosyal uyum problemlerini ikinci bir semptom 
olarak kabul eder ve buna uygun pozisyon alır. Terapistin bu durumları kızgınlıkla 
karşılaması diye bir durum söz konusu olamaz. 
 
Sağaltım (terapi) çalışmasının yapılacağı ortamın oluşturulması 

 Sağaltımın yapılacağı ortamın uygun bir şekilde düzenlenmesinin sağaltımın 
başarısı üzerinde önemli etkisi vardır. 

 Okul öncesi dönemde sağaltım çalışmasına tabi tutulan çocukların sadece 
satın alınan materyallerle meşgul olması düşünülemez. 3-10 yaş arası çocuklar için 
hayatın içerisinden alınmış, onların tanıdıkları, kâğıt kutu, konserve kutusu, 
alüminyum kutu gibi nesneler de çalışmalara dâhil edilebilir. 

 Benzer türden sağaltım tekniklerinin kullanılmasında gerekli olan 
materyaller, birbirine yakın yerlerde bulunmalılardır.  

 Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların bir çoğunun yüksek seviyede 
dikkat eksikliği olan çocuklar olduğu düşünülürse, materyallerin kapalı dolaplar 
içinde muhafaza edilmesi gereği anlaşılabilecektir. Çünkü açıktaki materyaller bazı 
çocukların dikkatini kolayca dağıtabilirler. Bu durumun diğer bir nedeni ise, 
çocuğun o gün için kullanması gereken materyal ya da oyuncağın dışında bir 
nesneyi seçmesi engellenmiş olur. Bunun yanında terapist çocuğa o günkü 
sağaltım çalışmasında gerekli olan materyaller veya oyuncaklar arasında tercih 
yapabilmesi için imkan tanıyacaktır.  

Sağaltım çalışmalarında ailenin pozisyonu 

 Dil ve konuşma yetersizliklerinin sağaltımında anne-babanın pozisyonunu 
ko-terapist (yardımcı terapist) olarak algılamak mümkündür. Anne-babanın 
sağaltım çalışmalarına katılımı, sağaltımın çocuk üzerindeki başarısını arttıracaktır. 

 Ailenin çocuk için yapabileceklerini aşağıdaki olduğu gibi bir sıralamaya tabi 
tutmak mümkündür: 
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• Çocukla beraber periyodik bir şekilde terapiye gelmek 
• Sağaltım çalışması için gerekli olan bütün oyuncak ve diğer materyalleri 

getirmek 
• Ko-terapist olarak alıştırmalarda görev almak ve öğrenilen çalışmaları 

evde de kuralına uygun olarak uygulamak. Bu sayede öğrenilen 
alıştırmaları çocuğun günlük hayatına entegre etmek.  

Ancak anne-babanın son ifade edilen görevi zaman zaman yeterince iyi 
yerine getirilemeyebilir. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Muhtemelen: 

• Aile yapmaları gereken işi/alıştırmayı yeterince anlayamaması 
• Ailenin çeşitli nedenlerden dolayı çocuğa yeterli zaman ayırma ve 

bunu uygulamak için imkânlarının olmaması.  
• Ailenin iş birliği içinde çalışmanın önemini anlayamaması. 

 

Bazı Dil ve Konuşma Yetersizliklerinin Sağaltımı 
 
Ses bozuklarının sağaltımı 

Ses bozukluklarının giderilmesi için uygulanan sağaltım çalışmalarının 
amacı, sese dayalı performansın oluşturulması, var olan yeterliliğin kaybolması 
durumunda tekrar oluşturulması, teşvik edilmesi ve sağlamlaştırılması şeklinde 
anlaşılabilir. 

Bu alanda yapılabilecek sağaltım çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

• Gerilimin düzenlenmesi: Vücudun tamamındaki ve sesin oluştuğu 
bölgedeki gerilimin azaltılması ya da bu bölgelerde eksik olan 
gerilimin oluşturulması şeklinde anlaşılabilir. 

 
• Bedensel algıyı güçlendirmek: Vücuttaki gerginliği algılayabilmek 

açısından, nefes alıp vermeyi ve ses vermeyi yönetebilmek 
açısından gereklidir. 

• Nefes düzenlemesi: Gerektiği şekilde ara verme ve konuşma hızını 
uygun hâle getirme yoluyla konuşma nefesini düzenlemeyi ifade 
eder. 

• Artikülasyon alıştırmaları: Sesli ve sessiz harfleri ihtiva eden 
seslerin çıkarılması yoluyla yapılacak alıştırmalar yardımıyla ağız 
bölgesi kas sistemlerinin sağaltımı. Burada sesler çıkarılırken 
dudak-dil gibi ses organlarının doğru bir şekilde hareket etmesine 
dikkat edilmektedir.  

Ö
rn

ek
 • Ses bozukluklarını giderme hususunda uygulanan, 

kaslardaki gerilimin düzenlenmesi konusunda 
kullanılabilecek aktivitelere, hidroterapi, hipoterapi, sese 
dayalı ritm çalışmaları örnek olarak verilebilir.  
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Başka hareket 

sorunları da sıklıkla 
disartriye eşlik eder. 
Uygulanan sağaltım 
bu durumu dikkate 

almalıdır.  

• Özel bir takım alıştırmalarla yapılacak ses işlev sağaltımları. 

Sesletim bozukları - artikülasyon sorunlarının sağaltımı 
 Artikülasyon sorununa sahip olan çocukta ilk olarak yanlış veya doğru 
şekilde çıkan sesletimin tespit edilmesi gerekir. Çünkü birey çoğu kez bu durumun 
farkında değildir. Ancak bunun yapılması esnasında dikkat edilmesi gereken husus, 
çocuğun bu sesleri hiç çıkaramayacağı gibi bir düşüncenin oluşmasını 
engellemektir. 

 Artikülasyon sorunlarında uygulanabilecek metotlardan biri “tekrar etme” 
metodudur. Bu metodun amacı, bireyin sahip olduğu sesletim sorununu algılamayı 
sağlamaktır. Uygulamada soruna sahip olan birey, terapistin söylediği bir şeyi 
tekrar eder. Burada işitme ve görme duyuları ayna kullanımıyla daha yoğun 
şekilde sağaltım çalışmasının içerisine katılabilir. 

 
Söyleniş bozuklukları – disartrinin sağaltımı 

Disartrinin oluşumunda, beyinden kaynaklanan hareket sorunları başlıca 
rolü oynamaktadır. Bu bakımdan çocukta, dil ve konuşma bozukluklarının yanında 
diğer motor becerilerdeki kısıtlama da dikkati çeker.  

Bu soruna sahip çocuklarda yapılması gereken şey sorunun erken 
sağaltımıdır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlar: 

• Çocuğun iletişime dayalı davranışlarının ona verilecek destek ve 
ilgi vasıtasıyla desteklenmesi gerekir. 

• Nefes alıp verme üzerine alıştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Bilhassa nefes yolu kaslarının güçlendirilmesi gerekir. 

• Senso-motor açıdan ağız bölgesinin uyarılması gerekir. Buradaki 
amaç çocuğun beslenmesini kolaylaştırmak ve sesletim kaslarının 
konuşmaya hazırlanmasıdır.  

• Yeme ve içme alıştırmaları da programa dâhil edilir.  

Bu sağaltım çalışmaları yapılmadan önce ve esnasında aşağıdaki koşulların 
sağlanmasında fayda vardır: 

• Söyleniş bozuklukları sorununa sahip bireyin ve çevresinin uygun 
bir rehberlik hizmeti alması gerekir. 

• Çocuk için kullanılabilecek alternatif iletişim yolları aranmalıdır. 
• Sorunun tanılamasında elde edilen bulgulara dayalı bir sağaltım 

çalışmasının planlanması gerekir. 
• Günlük yaşama dayalı bir iletişim eğitiminin verilmesi gerekir. 

 
Afazinin sağaltımı 

Afazi sorununun sağaltımında kullanılan metotlar iki kısma ayrılmaktadır: 

• Bütün hâlinde uyarılma tekniği 
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Söyletim 

bozukluklarının 
sağaltımında ayna 
kullanımı, bireyin 

kendini algılamasına 
yardımcı olur.  

• Kısmi uygulanan teknikler 

Bütün hâlinde uygulanan uyarılma tekniği: Bu tekniklerde uygulanan 
çalışmalar bir kelimenin veya kelime grubunun bütün olarak söylenmesidir. Bir 
sözcüğü ilk olarak terapist söyler, çalıştığı çocukla beraber söyler ve son olarak 
çocuk bu sözcük ya da sözcük grubunu tek başına söyler. Bu işlem yapılırken, 
uyarılma, ritmik olarak yapılan parmak, el ve ayak hareketleriyle desteklenir.  

Kısmi olarak uygulanan teknikler: Bu teknikler yardımıyla seslerden ve 
hecelerden ve bunların kombinasyonlarından sözcükler ve sözcük grupları 
oluşturulması için çaba sarf edilir. Bu işlemler yapılırken, söyletim bozukluklarında 
olduğu gibi ayna kullanılabilir.  

 
Gecikmiş konuşmanın sağaltımı 

 Gecikmiş konuşmanın oluşumuna birçok unsur sebep olabileceği için bu 
sorunun sağaltımı için geliştirilen metotlar da oldukça geniş bir alana yayılmıştır. 
Bu sorunun sağaltımı için kullanılan başlıca metot alanları şunlardır: 

• Psikanalisttik metotlar 
• Davranış terapileri 
• Oyun terapileri 
• Müzik terapileri 
• Aile terapisi 
• İlaç kullanımı destekli uygulamalar 

 
Bütün bu sağaltım çalışmalarındaki gaye; çocuğun konuşma hususu 

üzerindeki isteksizlik/kabul etmeme durumunu ortadan kaldırmak ve çocuğun 
yaşına uygun bir konuşma davranışının çocukta oluşmasını sağlamaktır.  
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Kekemelikte, nefes 

alıp verme 
davranışının 

değiştirilmesi 
hususunda, karın 
kullanılarak nefes 

alma tekniği de 
kullanılır.  

 
 

 Kekemeliğin sağaltımı – akıcı konuşmanın sağlanması 
 Kekemeliğin giderilmesi için geliştirilen, kısa sürede bu sorunu iyileştireceğini 
iddia eden birçok sağaltım uygulaması vardır. Ancak bugüne kadar böyle bir 
sorunu ortadan kaldırabilme iddiasını bilimsel olarak kanıtlayabilmiş bir sağaltım 
modeli yoktur.  

 Aşağıda ifade edilen kekemelik-teknikleri bu alanda var olan uygulamalar 
için örnek olarak gösterilebilirler: 

• Konuşma yardımı: Çocuk için uygun özel koşullar sağlanarak, çocuğun 
konuşması için yardımda bulunulabilir. Örneğin; oyun refakatinde 
konuşma, el sıkışarak ve sallayarak konuşma, maske takarak konuşma vb. 

• Konuşma teknikleri: Konuşma olayında yapılacak birtakım değişiklikler 
yoluyla konuşma tarzında değişiklik yaratılmaya çalışılır. Bunun için 
kullanılabilecek tekniklere örnek olarak: 

• Nefes alıp verme davranışının değiştirilmesi 
• Sesin ve sesin çıkış yerinin değiştirilmesi 
• Konuşma ritminin değiştirilmesi 
• Tonlamanın değiştirilmesi 
• Konuşma temposunun değiştirilmesi 
• Konuşma kaslarının gerilimini değiştirme 

Ö
rn

ek
 • Gecikmiş konuşmaya sahip, konuşmak istemeyen bir çocuğu 

konuşmaya sevk etmek için oyun iyi bir metotdur.  Burada 
kullanılabilecek bir oyun şu şekilde organize edilebilir: 

•Çocuğun çok sevdiği bir oyuncak, bu eğer bir oyuncak ayıysa 
daha uygun olur, çocuğun ağzından bir şekilde çıkan ve sıkça 
kullandığı bir kelime, örneğin "bubu" ismiyle adlandırılabilir. 
Ayının ismi Bubu olmuştur. Anne çocukla oyun oynarken, sürekli 
olarak Bubu'yu kullanır: "Hmm Bubu şimdi acıkmış, hadi onu 
doyuralım." şeklinde. Ya da "Bubu bugün çok yorulmuş, hadi 
onu yatıralım ki uyusun." şeklinde. Ertesi gün de Bubu'yu  
kullanarak oyunlara devam edilebilir. Uygun bir zamanda, anne, 
bu oyuncak ayıyı çocuğun ulaşamayacağı bir yere koyar. Çocuk 
muhtemelen annesini bir şekilde çağırır ve annesinden Bubu 
isimli oyuncak ayıyı kendisine vermesine ister. Ancak 
muhtemelen ismini söylemez. Anne kasıtlı olarak sürekli başka 
materyalleri eline alır ve çocuğa gösterir. Çocuk bunları almak 
istemez ve oyuncağı istemeye devam eder. Anne daha sonra 
Sen Bubu'yu mu istedin?" diye sorar, "Bubu'yu istediğini 
söylesene" şeklinde konuşur. Bu yöntem, çocuğa amaçlanan 
sözcük söyletilene kadar uygulanabilir.  
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Logofobi problemi 

olan çocuklara 
uygulanacak 

sağaltım 
çalışmasında amaç, 
çocuğun bu alanda 

sahip olduğu 
korkunun 

azaltılmasıdır.  

• Düşünerek konuşma 
• Metot sistemleri: Kekelemenin giderilmesi üzerine kurulu birçok metot da 

sistematik hale getirilmiştir ve uygulanmaktadırlar.  Bunlara örnek olarak, 
fizyolojik alıştırmalar, bio-fonetik terapiler, davranış terapisi odaklı 
konuşma alıştırmaları vs. 

• Metot kombinasyonu: Kekemeliğin azaltılması veya giderilmesi için 
kullanılan metotların belli bir sistematik dâhilinde birbirleriyle kombine 
edilmesidir. 
 

 
 
Logofobinin sağaltımı 

 Konuşmadan korkmak ve kaçınmak şeklinde ifade edilebilecek bu sorunun 
sağaltımında kullanılan teknikler üç farklı alana yayılmıştır. Bu tekniklerinin 
tamamının amacı, konuşmayı engelleyen korkunun azaltılmasıdır.  

• Davranış terapisi (sağaltımı) 
• Psikoterapik teknikler 
• Konuşma terapisi teknikleri 

Davranış terapisi alanında: Korkuya sebep olan durumlarla yüzleşme, 
gevşeme alıştırmaları, davranış alıştırmaları, bireyin kendi öz güvenini geliştirme 
çalışmaları, sorunlu düşünceyi durdurma çalışmaları gibi uygulamalar yer alır. 

Psikoterapik teknikler alanında: Bireyin kendi iç dünyasındaki sorunların 
konu edildiği çalışmalar yoluyla yapılır. Kullanılan teknikler ekseriyetle; oyun 
terapisi, Gestalt terapisi yöntemleridir.  

Konuşma terapisi teknikleri: Bu alanda yapılan çalışmaların amacı, mümkün 
olduğunca korkudan uzak bir iletişim ortamının sağlanmaya çalışılmasıdır. Burada 
kullanılan konuşma metotları diğer alanlarda görülenlerle benzerlik gösterir. 
Ancak, konuşma becerileri üzerinde yapılan spesifik alıştırmalar, konuşmaya dayalı 
ödevlerin yerine getirilmesine dair alıştırmalar, uygun olmayan konuşma 

Ö
rn

ek
 • Kekemelik hakkında yapılan bir çok sağaltım çalışması içinde 

Sheehan'ın "Kekeme Bireyin Kendi  Özkonsepti" isimli çalışması 
dikkat çeken türdendir.  Yaptığı çalışma "rol terapisi" 
alanındandır. Bireyin burada iki işlevi vardır. Birincisi kendi 
rolünü kabul eder, ikincisi başka bir bireyin rolünü üstlenir. Bu 
çalışma esnasında birey hem kekemedir, hem de normal 
konuşabilendir. Buradaki kasıt, bireyin, kendisine hedeflediği rolü 
üstlenmek amacıyla çeşitli teknikleri kullanarak kekemeliğini 
kontrol altına alması ve "kendi öz rolüne" ulaşmaya çalışmasıdır. 
Başlıca sağaltım stratejisi korkunun azaltılmasıdır.  
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davranışıyla yüzleşme, rol ve plan oyunları, içeriğinin başlıkları bir kağıda yazılmış 
bir konuşmayı gerçekleştirme, dikkatin kontrol altına alındığı bir durumda 
görüşme yapma vb. gibi uygulamalar özellikler bu alanda tatbik edilen metotlardır. 

  

 

 
 
 
 

 
 

Ta
rt

ış
m

a  
• Sizce, okul öncesi öğretmeni dil ve konuşma yetersizliği olan 

bir çocuğun ailesine nasıl bir yönlendirme sağlamalıdır? 
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Ö
ze

t 
•Bir çocuğun dil ve konuşma açısından gelişimini destekleyen 

birtakım faktörler sağlanmadan, onun sahip olduğu problemleri 
aşabilmesine yardımcı olmak zordur. Bu faktörlerin içinde en ön 
plana çıkanlar, günlük hayatın planlı bir şekilde akışı, sözel ifadeleri 
sık sık tekrar etmek, çocuğun kendi odasını düzenlemesi ve 
düzenlemeyi yaparken anne-babasıyla diyalog kurması, oyun vb. Bu 
elementlerin doğru kullanılması, çocuğun dil ve konuşma 
becerilerinin gelişimine de büyük oranda olumlu etki edecektir. 

•Çocuklar için uygulanacak dil ve konuşma sağaltımını uygulayan 
kişi, bir takım özellikleri bakımından yetişkinler için bu uygulamayı 
yapanlardan ayrılır. Çocuk dil ve konuşma terapisti, çocuğun 
ihtiyaçlarını bilen ve onun gösterdiği bir takım davranışları olumsuz 
olarak algılamayan bir kişidir. Bunun yanında çalışma ortamını 
çocuğa göre düzenler ve aileyle iş birliğine girer. 

•Çeşitli dil ve konuşma yetersizliklerinin kendilerine özgü sağaltım 
uygulamaları vardır. Bunlar için uygulanan metotlar benzerlik de 
gösterebilir. Çocuklar için uygulanan dil ve konuşma sağaltımında 
kullanılan metotlar içinde en ön plana çıkansa oyun terapileridir. Dil 
ve konuşma sorunlarının sağaltımı, çocuğun oyuna olan ilgisini 
teoride ve pratikte göz önünde bulundurmaktadır.  
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Ö
de

v 

•Çevrenizde dil ve konuşma sorunlarının sağaltımını yapan bir 
merkezi ziyaret ediniz ve bir saatlik sağaltım çalışması 
gözlemleyiniz. 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Dil ve konuşma yetersizliği yaşayan bir çocuk, anne ve babası tarafından 

nasıl desteklenmelidir? 

a) Anne-baba çocuğu serbest bırakmalı, o isterse onla konuşmalılardır. 

b) Anne-baba çocuğun odasını düzgün tutmalı, gerekirse kendileri 
toparlamalıdır. 

c) Anne-baba doğru konuşma kalıplarıyla, çocuklarıyla mümkün 
olduğunca diyalog içinde olmalıdır. 

d) Anne-baba çocuk yanlış ifadeler öğrenmesin diye çocuğun dışarıyla 
irtibatını sürekli olarak kontrol etmelidir.  

e) Çocuğun tamamlamakta zorlandığı sözleri tamamlayarak onu 
rahatlatmalılardır.  

2. Dil ve konuşma yetersizliklerini önleme ve iyileştirme adına yapılabilecek 
aktivitelere aşağıdakilerden hangisi dâhil edilemez?  

a) Çocukla diyalog 

b) Oyun 

c) Günlük hayatın düzeni ve bu düzen içinde çocukla konuşma 

d) Günlük en az üç saat televizyon izlettirme ve medya yoluyla dil ve 
konuşma gelişimi 

e) Sözel ifadelerin sıkça tekrar edilmesi 

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk dil ve konuşma terapistini yetişkin 
terapistinden ayıran özelliklerden değildir?  

a) Çocuğun ihtiyaçlarını tanıması 

b) Aileyle iş birliğine girme durumunda olması 

c) Çocuğun diğer problemlerini olumsuz görmemesi 

d) Terapiyi daha ayrıntılı planlaması  

e) Çocuğu yaşına uygun bir şekilde motive etmesi  

4. Dil ve konuşma yetersizliklerinin sağaltım çalışmalarında aile 
aşağıdakilerden hangisini yapmak durumunda değildir? 

a) Çocuğun sağaltıma düzenli olarak gelmesini sağlamak 
b) Gerekli materyalleri temin etmek ve bunları gerektiği zaman 

sağaltım merkezine getirmek 
c) Sağaltım yapılırken sürece girmemek 
d) Uygulanan sağaltımda görev almak ve bunları evde de kuralına 

uygun olarak gerçekleştirmek 
e) Uygulanan sağaltım çalışmalarını çocuğun hayatıyla bütünleştirmek 

5. Aşağıdakilerden hangisi ses bozukluklarının giderilmesinde kullanılan 
tekniklerden değildir? 

a) Vücuttaki gerilimin düzenlenmesi 

b) Bedensel açıdan algının güçlendirilmesi 
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c) Nefesin düzenlenmesi 

d) Kelime hazinesinin güçlendirilmesi 

e) Sesin işlevsel olarak sağaltımı 

 

6. Artikülasyon sorunlarının sağaltımında kullanılan ayna ile tekrar etme 
metodunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Sağaltımın malzeme yardımıyla yapılıp daha renkli hâle getirilmesi 

b) Ağız motor becerilerinin güçlendirilmesi 

c) İşitme duyusunun yanında görme duyusunun da yoğun olarak 
kullanılabilmesi 

d) Nefes alıştırmalarının etkisinin arttırılması 

e) Sağaltımın akışını hızlandırmak 

7. Söyleniş bozukluklarının sağaltımı uygulanmadan önce ve bu uygulamalar 
esnasında aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gerekli değildir? 

a) Terapinin başarı oranının hesaplanması 

b) Soruna sahip olan çocuğun gelişimine uygun rehberlik hizmeti 
verilmesi 

c) Günlük yaşama dayalı bir iletişim eğitiminin sağlanması 

d) Sorunun tanılanmasından elde edilen veriler doğrultusunda 
sağaltım planlamasının yapılması 

e) Çocuk için gerekli alternatif bir iletişim yolunun bulunması 

8. Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş konuşmaya dair uygulanan sağaltım 
uygulamalarının çok çeşitli olmasının nedenidir? 

a) Bu konuda çok araştırma yapılmış olması 
b) Bu soruna sahip çok fazla insanın var olması 
c) Ancak çeşitli sağaltım yollarının aynı anda kullanılmasıyla bu soruna 

çözüm getirilebilmesi 
d) Bu sorunun sağaltım metotlarının geliştirilmesi açısından uzun bir 

geçmişe sahip olması  
e) Gecikmiş konuşmanın ortaya çıkmasına sebep olan birçok nedenin 

olması  

9. Nefes alıp verme davranışının değiştirilmesi üzerine kurulu dil ve konuşma 
sağaltımı metodu, hangi dil ve konuşma yetersizliğinde kullanılır? 

a) Gecikmiş konuşma 
b) Logofobi  
c) Sentaks konuşma bozuklukları 
d) Kekemelik 
e) Semantik konuşma bozuklukları 

10. Logofobi alanında uygulanan sağaltım uygulamalarının amacı nedir? 

a) Çocuğun sahip olduğu konuşma korkusunu arttırarak tutumundan 
vazgeçirme 
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b) Çocuğun sahip olduğu korkuyu azaltarak konuşmayı sağlama 
c) Kelime hazinesini genişleterek cesaretlendirme 
d) Konuşmanın gerekliliğine ikna etmek 
e) Sorunu başka bir konuşma sorununa yönlendirip bu yolla çözmek 
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