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ÖNSÖZ

Değerli okuyucularımız ;
          Yayın ekibimizin gayretli çalışmalarıyla siz değerli okuyucularımıza özel eğitim konu-
sunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığımız dergimizin ilk sayısını sizlerle paylaş-
maktan büyük mutluluk duymaktayız.
          Özel eğitim sürecinde öğrenci, öğretmen ve ailelerimize destek olabilmek amacıyla 
hazırlanan dergimizde makaleler,  bulmaca ve oyunlar yer almaktadır.
           Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirme-
lerini sağlamak için, her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunma-
larını sağlamalı, insanı merkez almalı, insan sevgisini ön plana çıkarmalı, bireye ve ailelerine 
destek olunmalıdır
         Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimi 
çalışmaları kapsamında; eğitsel tanılama ve değerlendirme yapılmakta, özel eğitim alanın-
da farkındalık, destek eğitim uygulamaları, kaynaştırma uygulamaları konularında öğrenci, 
öğretmen ve velilere yönelik seminerler, aile eğitimi seminerleri, farklı konularda araştırma 
yapma, dergi, broşür ve afiş hazırlama, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfları, destek eğitim 
odası ve evde eğitim ziyaretleri yapılmaktadır.
           Dergimizin öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diler, emeği geçen çalış-
ma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
            

                                            ÖMER POLAT BESNİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim amaçlarını en 

üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak için, her tür 

ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde 

bulunmalarını sağlamalı,insanı merkeze almalı,insan 

sevgisini ön plana çıkarmalı..

Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim 
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       ANIZ

“Eğitim almak her bireyin hakkı olmakla birlikte eğitim hak-
kından mahrum bırakılan bireyin topluma kazandırılması 
zorlaşmaktadır.”

Anız , tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir. Ee, bunu 
biliyorum da sizinle ne alakası var diyebilirsiniz. Anız toprakta kaldığında genellikle yakılıyor. Bunu hemen her 
yerde görebiliyoruz. Ancak anız yakılmasının havaya, toprağa ve o toprakta yaşayan canlılara ne kadar zararlı 
olduğu da meydanda. Ama  insanoğlu ,kendine göre karar verip ‘’Ben topraktan mahsulümü aldım, burayı 

yakabilirim.’’ diye düşündüğünde hem doğaya hem kendi toprağına hem de gelecek sene alacağı mahsule nasıl  etki 
ettiğinin farkında mıdır? Oysa anız toprağın üstünde parçalansa ve toprağa karışması için beklense doğa zarar görme-
den doğaya dönüşüm sağlanacak. Bu şekilde kişi, sabrının selametini bir sonraki hasat zamanı görecek.İşte biz,  toplum 
yapısını da biraz toprağa benzettik. Alınan mahsulü normal gelişim gösteren bireylere benzetirken toprakta kalan anız 
da özel eğitime gereksinim duyan bireylerimiz.                                                                                                                    
 Biz her şey yolunda gidiyor diye geriye dönüp arkamızda kalanlara bakmadığımızda aslında geleceğimize de 
sırtımızı dönmüş oluyoruz. Çünkü eğitim almak her bireyin hakkı olmakla birlikte eğitim hakkından mahrum bırakılan 
bireyin topluma kazandırılması da zorlaşmaktadır. Diğer yandan eğitim hakkını kullanabilen bireyler de görülen ilerle-
meler hem birey /aile açısından hem de toplum açısından güzel sonuçlar vermektedir. Ve işte biz bunları düşündük ve 
dedik ki hiçbir bireyi geride bırakmadığımızı, her bireyin fırsat verildiğinde yarınlarda ne gelişmeler gösterebileceğini 
herkeslere duyuralım. Yarınlarımız her bir çocuğa verilen eğitimle daha güzel olacak. Şimdi sizleri hem büyüklere hem 
küçüklere hazırladığımız çalışmalarla baş başa bırakıyorum. 

ERKEN 
TANI

SEVGI

AILE 
EĞITIMI

ILGI

DOĞRU 
EĞITIM
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FARKIN FARKINDA MIYIZ ? 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri olarak ikiye ayrılmış olarak bireylerin ihti-
yaçları doğrultusunda hizmet veren bir kurumdur.

Toplum içerisinde her kesimin karıştırdığı iki kavram vardır. Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
yani kısaca RAM ile Rehabilitasyon Merkezi. Öncelikle sizlere bu iki kavramı anlatarak yola 
çıkmayı tercih ettim. Çünkü özel çocuklarımız ve aileleri ya da özel gereksinimi olan bireyler 
bu iki kavramı bilseler de ben istedim ki bu yazıyı okuyan herkes bu konuda ayrıma varsın.  

Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri olarak ikiye ayrılmış olarak birey-
lerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren bir kurumdur. Özel Eğitim Bölümü, özel gereksinimli bi-
reylerin en az kısıtlayıcı ortamda eğitim hakkından yararlanması için gereken iş ve işlemleri yürütürken 
Rehberlik Bölümü de hem özel gereksinimli hem de normal gelişim gösteren bireylerin psiko-sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedir. Rehabilitasyon Merkezleri ise özel gereksinimli bi-
reylerin RAM tarafından uygun görülen destek eğitim programlarına yönelik ders veren Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarıdır.
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ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Hayat boyu öğrenme ilkesiyle her bireyin doğru eğitim-
le her yaş grubunda kazanacağı beceri olduğuna inana- 
rak ve  Başöğretmen Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek 
tek bir fert dahî yoktur.”sözünden hareketle özel eğitime 
gereksinim duyan her bireye en az kısıtlayıcı ortamda fır-
sat eşitliği sunarak bu yolda ilerliyo- 
ruz.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Çocuklarımızın kimisi doğum öncesinde anne karnında 
kalıtsal hastalıklara sahip olduğundan kimisi de doğum 
esnasında ya da doğum sonrası farklı faktörler sebebi-
yle bizler için ‘özel’ oluyor. Biz her bireyin eğitim hakkını 
savunurken önceliğimiz onun bağımsızlaşmasıdır. Ba-
zen anneler için çocuğunun ısrarla ‘anne,anneee, an-
neeeee’ diye seslenmesi bunaltıyor olsa da bazı annel-
er için çocuğunun bir ses çıkarması dünyanın en güzel 
hareketidir. İşte biz de tam burada devreye giriyor ve 
tüm özel çocuklarımızın hayatlarını mümkün olduğunca 
bağımsız devam ettirmesi için performansını en iyi düz-
eye çıkarmak için gayret ediyoruz. 

Okul çağının dışına çıkmış bireylerin ise yine gerekli şart-
ları sağlayıp RAM’a başvuru yaptığında değerlendirilip 
gereken kuruma yönlendirilmesi yapılır. Hastane, Halk 
Eğitim Merkezi ya da rehabilitasyon merkezi gibi..

 

NASIL BAŞVURU?
ram’a başvuru yapıldığında gerekli değerlendirmel-
er yapılıp, uygun yere yönlendirilmesi sağlanır.

 Başvuru demişken nasıl başvuru 
yapılacağını ve gerekli şartlardan da bahsetmek 
yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu 
yazıyı okuyanlardan öğrencisi, kardeşi, çocuğu ya 
da kendisi özel gereksinime ihtiyaç duyup RAM’a 
nasıl başvurulur, ben başvuru yapabilir miyim 
diyenler olacaktır. 

 Öğrencimiz eğer okul çağında ise 
öğretmenleri tarafından akranlarından farklılık 
görüldüğünde okul tarafından Eğitsel Değer-
lendirme İsteği Formu doldurulduktan sonra 
RAM ile iletişim sağlanıp randevu oluşturulur.  
Öğrencimizin varsa Sağlık Kurulu Raporu’da 
incelemeye gelinirken getirilir. Eğer yaş gurubu 
okul çağından küçük ya da büyük ise siz farklılığı 
fark edip önce hastaneye ilgili doktora götürdük-
ten ve raporu aldıktan sonra RAM ile iletişim 
sağladığınızda randevu oluşturulur.  Verilen ran-
devu gününde ve saatinde hem veli hem çocuk 
kimlikleriyle ve varsa sağlık raporuyla birlikte 
RAM’a gelir ve inceleme yapılır. Sonrasında verilen 
karar doğrultusunda hazırlanan rapor ile gerekli 
yönlendirmeler yapılır. 

 Sonuç olarak her aşamada bireyin 
faydasını düşünerek en doğru kararı vermek için 
çalışıyoruz.  Bireylerin her kademe değişikliğinde 
ya da rapor yenilemek için tekrar başvuru 
yaptıklarında performanslarının değişimine 
bakılarak özel eğitim adına alınan tedbirler ye-
nilenebilir , ek tedbir alınabilir ya da gördüğümüz 
gelişmeler bireyin normal gelişim gösteren akran-
larıyla aynı seviyeye geldiğini gösterdiğinde ted-
birler kaldırılabilir. İşte bunların hepsi toplumu-
muza kazandırmak istediğimiz özel bireylerimiz 
için.
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DIKKAT EKSIKLIĞI VE HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU

“Kişinin sevdiği bir şeye dikkat eksikliği olmaz.”

Hiperaktivite, olağandışı hareketlilik veya 
anormal derecede aktif olma durumuna 
denilmektedir. Basit bir dille çocukların 
bazı davranışlarını kontrol altına alama-

dıkları istem dışı psikolojik bir hastalıktır. Hiperakti 
vite sorunu yaşayan çocuklar dikkatlerini odak nok-
tasına toparlamakta veya durması gereken yerde 
sabit durmakta zorlanabilirler. (Yapılan açıklamayı 
örneklendirilecek olursak; Öğretmenlerin sorduk-
ları sorulara parmak kaldırmadan direk cevap ver-
meleri gibi.  Derse giriş sağlandığı bir sırada aniden 
yerinden kalkıp meşguliyet araması. Bir nesne veya 
oyuncak arayışına girince dağıtma davranışında 
aşırıya kaçıp bunu normal görmeleri gibi. )DEHB 
olan birçok çocuğun konsantre olma ve dikkat 
etme sorunları vardır. Düzensiz, dikkat dağıtıcı ve 
unutkan olabilirler. Yeri olmadığı halde hayaller ku-
rurlar. Kendisine ait olan bir eşya veya nesneleri 
kaybedebilirler. Eğitim olarak ödevlerini yerine ge-
tirmekte zorlanırlar. Çok hareket edebilir, gereğin-
den fazla konuşabilir veya başkalarının konuşma-
larını dinlemek yerine kesebilirler. Genel anlamda 
çocuğumuzun dikkat eksikliği ve Hiperaktivite so-
runu yaşadığını düşünüyorsak ilk adım olarak dok-
tora başvurmalıyız. Doktorların yönlendirilmesi ile 
çocuk, durumuna bağlı bir şekilde psikolog,  Psiki-
yatrist veya pedagog gibi bir uzmana yönlendirilir.

Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim 
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DEHB olan bir çocuğumuzun eğitimim-
den sorumlu isek öncelikle onun üze-
rinden bir yol haritası çizmeliyiz. Bir 
plan çizelgesi ve bu planı ne kadar 

sürede uygulayacağımızın kararı net olmalıdır. 
Bu süreç içerisinde kesinlikle ebeveynlerimizi bu-
lundurmalıyız. Aileden alacağımız her bilgi bizim 
çalışmalarımızı yönlendirecek, doğru kararlar 
almamızı ve emin  adımlar atmamızı sağlaya-
caktır. Eğitimin önemine vurgu yapacak olursak 
doktorlar veya gerekli uzmanlar tarafından ver-
ilen ilaçlar uzmanların kendi ağızlarından da son 
çare olarak önerilmektedir. Verilebilecek eğitim 
sayesinde çocuklarımızı istediğimiz seviyesinin 
en üst aşamasına getirmekte yine eğitimcinin 
sunacağı veriler sayesinde meydana gelecektir. 
Başka hastalıkların yanında daha çok sabır ve se-

bat gerektirecek bu durum karşısında eğitimcilerin 
kesinlikle gerilmemesi ve öfke duygularını kontrol 
altında tutmaları gerekir. Ders esnasında karşılaşabi-
leceğimiz her durumda  çocuğumuzun sahip olduğu 
hastalık akıllara gelip bunu atlatıncaya dek normal 
davranışlarmış gibi esnek davranmalıyız. Aşılması 
ve sönmesini isteğimiz davranışlarda sorunun tam 
çözüldüğünü görmediğimiz takdirde başka bir 
probleme yönelmek mevcut problemin daha çok 
büyümesine sebep olabilir ki bu da eksilere götürür 
bizi.  Süreç boyunca eğitime aldığımız çocuğumuzu 
okulda, evinde ve ulaşabilmemiz mümkün her 
yerde takip edip gözlemleme şansı elde etmeye 
çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki DEHB tedaviye ce-
vap veren bir hastalıktır ve çaresiz değildir.

AŞIRI 
AKTIFLIK

DIKKAT 
DAĞINIKLIĞI 

DÜRTÜSEL 
DAVRANIŞ

DÜZENSIZLIK

UNUTKANLIK

Özel Eğitim 
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EĞİTİMCİ OLARAK NELER 
YAPILABİLİR?

ÇOCUĞUNUZDA BU 
BELİRTİLER VAR MI 

YOK MU?
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Özel Eğitim 

EV BÜYÜKTÜR OKULDAN

Çocuklarımız üzerinde kaybettiğimiz her vakit çocuklarımızın sa-
hip olduğu hastalığın ileri aşamalara gelmesine sebep olacaktır. 

Bizler bir aileyiz ve hepimiz DEHB olan bir çocuk sahibi olabiliriz. Bu tür 
durum ile  karşı karşıya geldiğimiz veya şüphelendiğimiz an ebeveyn 
olarak sağduyulu ve çaresi çok basit olan bir hastalık ile karşı karşıya 
olduğumuzu bilmeliyiz. Her hastalık gibi DEHB’de de erken teşhis ve 
eğitim süreci çok önemlidir. Telafisi  olmayan tek şeyin geçen zamanı 
ne geri getirme ne de tekrarını yaşamanın mümkün olmadığını biz 

bütün aileler farkındayız. Çocuklarımız üzerinde kaybettiğimiz her vakit 
çocuklarımızın sahip olduğu hastalığın ileri aşamalara gelmesine sebep 

olacaktır. Bunun için çocuğumuzu gerekli uzmanlar aracığıyla gerekli 
gördükleri yönlendirmelerle sürekli çocuğumuzun iyiliğini arz eden 
şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için ebeveyn görevlerimizi yerine 
getirmeleri ve bize bu aşama da yardımcı olacak eğitimci ve sağlık 

çalışanları ile işbirliği içinde olmalıyız. Unutmayın DEHB tedavisi olumlu 
sonuçlar veren bir psikolojik hastalıktır. 

Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim 
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Çocukların günlük bakım ve beslenme zamanları dışın-
da yapılan, çocuğun kendini ve çevresini keşfetmesini 

sağlayan, hayal gücünü, yaratıcılığını ve gelişimini 
destekleyen, her türlü hareketlerdir.

 OYUN TÜRLERİ NELERDİR?
  •Yapı-inşa oyunları 

  •Araştırıcı ve manipülatif oyunlar

  •Hayali oyunlar 

  •Sembolik Oyunlar 

  •Kurallı oyunlar 

  •Sosyal Oyunlar

     DİKKAT!

Yönerge verirken 
kısa ve net olun-
malıdır.

Çocuğun yaş ve 
seviyesine uygun 
oyun seçilmelidir.

Oyun sırasında 
çocuğun dik-
katini bozucu 
unsurlar ortadan 
kaldırılmalıdır.

Çocuğa model 
olunup oyun 
gösterilmelidir.

Özel Eğitim 
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Özel Eğitim  Öğretmeni

OYUN  NEDİR?
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Özel Eğitim 

Araştırıcı Ve Manipülatif Oyunlar

Çocuğun oyuncaklarını ve diğer materyalleri 
aktif olarak manipüle edebildiği oyunlardır. 

Çocukların bu tür oyunlar oynayabilmesi 
için gerekli ince ve kaba motor beceriler ile 
duyusal becerilere sahip olmaları; ayrıca 
çevrelerinde manipüle ederek keşfedebi-

lecekleri birçok basit oyuncak ve materyal 
bulunması gerekir.

Yapı-Inşa Oyunları

İki yaşından itibaren ortaya çıkan ve erk-
en çocukluk döneminde de devam eden bir 

oyun türüdür. Smilansky tarafından dramatik 
oyun, Piaget tarafından sembolik oyun olarak 
adlandırılan oyunlara çok benzer. Dramatik 

oyunda olduğu gibi bu oyunlarda da çocuklar 
geçmişte kazandıkları deneyimlerini kullanarak 

spontane oyun senaryoları geliştirir ve oy-
narlar.

Hayali Oyunlar

Bu oyun türü ile ilgili olarak yapılan bir 
araştırmada elde edilen sonuçlara göre, 

hayalî oyun oynayan çocuklarda öfke 
davranışları daha az görülmekte, sosyal 

olarak olgunlaşmış davranışlara daha çok 
rastlanmaktadır.

Sembolik Oyunlar

Bir şeyin diğeri yerine geçebildiği oyundur. 
Çocuğun gelişiminde önemli bir kilometre taşı 
olan bu oyun türü, gelişimsel olarak yaşamın 

ikinci yılında görülür ve çocukta temsili 
düşünceyi geliştirerek zihinsel işlemlerde 

esnekleşmeye destek olur.

Kurallı Oyunlar

Çocuğun kuralları anlamasını ve kabullen-
mesini, sırasını beklemesini, kazansa da 

kaybetse de centilmence bir oyun sergile-
mesini ve sonuçları doğru olarak kaydet-

mesini gerektiren bir oyun türüdür.

Sosyal Oyunlar

Sosyal sorumluluk için kurallarıyla oynama 
oyunu olarak tanımlanmaktadır. Yapılan bir 

çalışmada, bu tür oyunda en önemli faktörün 
oyun ortamı olduğu bulunmuştur. 

Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim 

10

GİZEM DUTLU 
Özel Eğitim  Öğretmeni

OYUN TÜRLERİ



TARİHTE OYUN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

                              MONTESSORİ

           Eğitimin doğumdan itibaren 
başladığını, yaşamın ilk yıllarının beden-
sel, zihinsel ve kişilik gelişimi yönünden 
çok önemli olduğunu belirtmektedir. 
M.Montessori çocuklarıneğitimi için 
kurduğu okulda bir ‘ ’çocuk evi’ ’ (1906) 
kurmuştur. Montessori’nin geliştirdiği 
sistem küçükçocukların duyu organlarının 
kaslarının gelişmesine çokelverişli bir nite-
lik taşımaktadır.
Oyunda deneyimler tekrarlanır,çevreyi 
taklit görülür, Yeni şeyler keşfedilir.

                                           

           Çocuk oyunlarının eski ritüel,inanç, büyü kalıntılarını incelemek 
bakımından en iyi kaynak olduğunu ilk defa Lady Alice B. Gomme ortaya koy-
muştur. Çocuklar, büyüklere öykündükleri için onlardan gördüklerini yüzyıllar 
boyunca tutucu,yaratıcı, saklayıcı güçleri ile günümüze getirmişlerdir. Tarihsel 
gelişim aşamalarında oyunun çocuk eğitimindeki önemini belirterek, eğitim 
ortamlarına aktarılmasını vurgulayan pek çok eğitimci ve araştırmacı olmuş-
tur. Bunların en önemlileri Montessori,Plato,Eflatun,Cicero,Monteıgne,Aristo-
tales,Pestalozzi,Fredrichfröbel ...

“Oyun aslında akıldadır; ancak çocuk oyunla akıllanır.”
                                                                             Mevlana
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Özel Eğitim 

                PLATO

 Çocuğun 
bedensel ve ruhsal 
olarak eğitilmesin-
iönerdiğinden, kendi 
eğitim kademelerine 
göre 3-7 yaş arasını 
çocuğun oyun ve 
masal evresine 
geçiş olarak belirtir.

                            EFLATUN

 Çocukların eğitimi için anne ve babaların 
eğitilmesi gerektiğini belirtir. Çocuğun eğitiminde 
beden eğitimi ile ruh eğitiminin beraber yapılmasını 
önermiş ve çocuğun oyunla büyütülmesi gerektiğini 
savunmuştur.

                                            FREDRİCH FRÖBEL

           Yeni çağda çocuk eğitiminde oyundan yararl-
anma düşüncesi ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. 
Yetişkinler için iş, çocuklar için ise oyun önemlidir. Bu 
nedenle, oyun Fröbel’ in eğitim anlayışının temelini 
oluşturur ve çocuğun en içten, en gerçek davranış ve 
kendini anlatma biçimi olarak kabul edilir. Bu felsefed-
en hareketle, Fröbel bir çocuk bahçesi (kindergarten 
- 1837) açmıştır. Fröbel’ in çocuk bahçelerindeki etkin-
likler çocukları meşgul etmekten çok, onları yaratıcılığa 
götüren eğitsel bir nitelik taşımaktaydı.

           ARİSTOTALES

 Çocuğun 5 
yaşına kadar oyun 
ve diğer etkinlikler 
(masal, hikaye, 
taklidi oyunlar vb.) 
ile meşgul edilmesi 
gerektiğini vurgular.

           MONTEIGNE

Yüzyıllardır oyunu 
çocuğun eğlenmesi 
ve oyalanmasına 
yarayan amaçsız bir 
uğraş olarak gören 
ve çocuğu eğitirken 
onu oyundan uzak 
tutarak eğitme 
düşüncesine sahip 
kişilere karşı çıkmış 
ve ‘ ’Çocukların 
oyunu oyun değil, 
onların en gerçek 
uğraşısıdır’ ’demiştir.

                CİCERO

 Eğitimin 
daha çocuk-
luk devresinde 
başlamasını ve 
çocukların iyiye 
yöneltme oyunları 
oynamasını tavsiye 
eder.

                     PESTALOZZİ

 Çocuğun içinde onu harekete yönelten bir 
gücün varolduğunu, bu itici güçle çocuğun yerinde 
duramadığını ve durmadan kıpırdadığını belirtir. 
Çocuğun bu hareket ve oyunlarının eklem alıştırma-
ları olduğunu ifade ederek, bu sistemde kolaydan 
zora, bilinenden bilinmeyene basamaklama ilkesi 
geliştirmiştir.
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Oyun duyu organlarında, 

sinir ve kaslarda, zihinsel 

düzeyde oluşur ve bu 3 

düzey birlikte işler.

                                                                             Oyun çocuğun iç dünya 

sını dıştaki sosyal dünya 

ile birleştirmesine yardım 

eder.

                                                                             

Oyun düzenli gelişim 

aşamaları gösterir. 

Her oyun gerçektir. Oyun-

da deneyimler tekrarlanır, 

çevre taklit edilir.

Her oyunda algıla-

ma süreçleri vardır. 

İnsanlar görür, duyar ve 

hissederler.

                                                                             

Her oyunda kendini ifade 

etme ,ileti verme söz konu-

sudur. Oyuncunun  yer 

alması için herhangi bir 

zorunluluk yoktur.

Her oyunun önceden 

belirlenmiş kendi 

kuralları ve zaman sınırı 

vardır.
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Özel Eğitim 

ÇOCUĞUN OYUNUNU ETKILEYEN ETMENLER

Gelişim Düzeyi

Özel gereksinimli çocuk-

lar diğer yaşıtları gibi oyun 

oynayabilirler. Onlar için de 

aynı gelişim aşamaları geçerlidir. 

   Sosyo-Ekonomik    

           Düzey

Oyun iyi organize edilmiş, 

zengin uyarıcılı çevresel koşul-

larda normal gelişimini göster-

ebilir. Aksi takdirde, çocuğun 

gelişimine ket vurulmuş olur.

İKLİM

Oyun türünün seçiminde 

mevsim ve iklim koşullarının 

etkisi de büyüktür. Hareketli 

oyun türleri serin mevsimlerde, 

daha az enerji gerektiren oyun türl-

erinin ise sıcak mevsimlerde daha 

çok sevildiği ortaya çıkmıştır.

KÜLTÜR

 Belirli bir kültürde   

yaşayan çocuklar, çoğu  

oyunu bir önceki kuşaktan 

taklit yoluyla öğrenmektedirler. 

Oyunda kültür faktörü ege-

mendir.

YAŞ

Oyun; dil, zihin, sosyal ve 

motor gelişimin özellikler-

inin yansıtıldığı bir aktivitedir. 

Dolayısı ile oyun, çocuğun yaşına 

paralel bir değişim ve gelişim 

göstermektedir.

CİNSİYET

Kız ve erkek çocuklar aynı 

gelişimsel oyun aşama-

larından geçmektedirler. Tek 

fark, cinsiyetlerine özgü olan oyun 

tipini daha fazla tercih etmeleri 

dir.
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                                  OYUN VIZ-VIZ
         

Oyunun Adı : Vız vız
Oyun Yeri : Sınıf / Ev
Oyunun Seviyesi : 1-5. sınıf grubu
Oyunun Süresi : İstenildiği Kadar
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Seslerle
öğrenciyi yönlendirebilmek dikkat süresini arttırmak 

Açıklama: Öğretmen/Anne-baba, çocuklardan bir öğrenciyi 
dışarı çıkarır ve sınıfta(evde) bir öğrenciyi “arı” olarak görev-
lendirir, ardından dışarı çıkarılan öğrenci içeri alınır ve “arı” 
öğrenciyi bulması istenir.Görevli öğrenci arıyı bulmak için 
sınıf(ev) içerisinde dolaşırken diğer öğrencilerde sesleri ile ona 
yardımcı olur.Arı öğrenciye yaklaştıkça vızıldama sesi artar 
uzaklaştıkça ses azalır böylelikle öğrenci üç seçim hakkını 
kullanır bulursa kazanır bulamazsa kendisine ceza olarak bir 
taklit yaptırılır veya bir şarkı söyletilir. Dışarı çıkarılan kişi, 
Arı seçilen kişiye yaklaştıkça vız vız sesleri artar, uzaklaştıkça 
azalır. 3 tahminde arıyı bulan kişi oyunu kazanmış olur.

O
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I   
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BOYNUNUZDA TAŞIYABILECEĞINIZ EN DEĞERLI 
MÜCEVHER ÇOCUĞUNUZUN KOLLARIDIR

             BÜLBÜL KAFESTE

Oyunun Adı : Bülbül Kafeste
Oyun Yeri : Bahçe
Oyunun Seviyesi : 1-6 sınıf grubu
Oyunun Süresi : İstenildiği Kadar
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Gruba uyum sağla-
ma, Birlikte çalışma takım ruhu kazanma

Açıklama: Çocuklar el ele tutuşarak bir halka 
oluştururlar. Bu halka bülbül kafesi olur. Öğret-
men,çocuklar arasından iki üç “bülbül” seçer. 
Bülbüller kafes içinde dolaşırlar. Oyun sırasında, 
halkadaki çocuklar,”bülbül kafeste” sözlerini yineley-
erek ve ellerini (halkayı bırakarak ) çırpmaya başlar-
lar. Bu sırada bülbüller halkadan çıkmaya çalışır-
lar. Halkadaki çocuklar, bülbülleri kafesten dışarı 
çıkarmamak için ( bülbül nereden çıkmak istiyorsa 
oradaki çocuklar ) hemen birbirlerinin ellerini tutar-
lar, kafesin açık yerini kapatırlar. Kafesten ( ark-
adaşlarının kolları, bacakları arasından) kaçabilen 
bülbüller oyunu kazanmış olurlar.
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ANGELMAN 
SENDROMU

Angelman sendromu nadir rastlanan bir nöro-genetik hastalıktır. 

Irklarda görülme hızı çok iyi bilinmemekle beraber yaklaşık olarak 

15,000 ila 30,000 canlı doğumda bir olduğu kabul edilmektedir. 

Sendrom ilk kez 1965 yılında hastalığı tarif eden İngiliz Doktor Harry 

Angelman’a atfedilmiştir. 

Angelman Sendromu, ailede sadece tek kişide görülen; kromozom 15’de bulunan bir grup gendeki problemden 
kaynaklandığı düşünülen bir hastalıktır. Hastalığın temel bulguları zekâ geriliği, yürüyüş-koordinasyon bozuk-
luğu, konuşma bozukluğu, konvülziyon ve uygunsuz gülümsemelerdir. Hatta bu sebeple hastalık bazen “mut-
lu kukla (happy-puppet)” sendromu olarak da bilinir. Ne var ki, hastalık bulguları çoğunlukla hasta okul öncesi 

çağa gelene kadar dikkat çekmemekte veya başka hastalıklarla karıştırılabilmektedir. Angelman Sendromlu bebekler 
normal hamilelik ve doğum hikâyesi, boy, kilo, kafa çevresi bakımından normal fiziksel özellikler ile doğarlar. Ancak ilk altı 
aydan sonra hastada gelişme bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Gelişme gecikmiştir ancak dejeneratif bir bulgu veya mo-
tor yeti kaybına rastlanmamaktadır. Gelişimsel geriliğin özellikle gözlenebildiği ilk dönem 6- 12 aylar arasıdır. İşte burada 
ailenin dikkati önem kazanmaktadır. Çünkü bu çocuklarda erken tanı ile sağlanan özel eğitim dil ve sosyal adaptasyonu 
kolaylaştırdığı gibi motor sorunların çözülmesinde de büyük önem taşımaktadır.Angelman Sendromlu bireyin yaşı il-
erledikçe konuşma güçlüğü, ataksi ve gelişme geriliği belirginleşmektedir. Angelman Sendromlu bireyler sözlü iletişim 
yerine beden dilini kullanmayı tercih eder ve tipik kolay uyarılabilen, çabuk gülümseyen, ilgi süresi kısa ve sıklıkla ellerini 
çırpma tarzı hiper-motor aktivite gösteren davranışlar sergilerler.        
 Angelman Sendromu Otizmin bir alt grubu olarak değerlendirilmese de, otizmin birçok davranış özelliğini serg-
ilemektedir. Bazen ikincil bir otizm teşhisi de konulmaktadır. Otizme benzer bir şekilde, Angelman Sendromu olan birey-
ler şu davranışları sergilerler: El çırpma, çok az konuşma veya hiç konuşmama, dikkat eksikliği, hiperaktivite, beslenme 
ve uyuma sorunları ve motor gelişimde geri kalma gibi… Bu bireyler ayrıca ısırma ve saç çekme gibi davranışlar da 
gösterebilirler. Otizmin tersine bu insanlar sıklıkla çok sosyal olarak tanımlanır. Çok sevecendirler ve sık sık kahkaha 
atarlar. Hareket ve denge bozuklukları, ayakların ayrık durması, bacakların titremesi, sarsak vücut duruşu, koordine 
olmayan hareketler gözlenmektedir. Dil, emme ve yalama problemleri, dilin normalden büyük ve dışarıda olması, ağız 
suyu akması, aşırı ağza alma ve çiğneme davranışı sorunları gözlenmektedir ve bu çocuklar suya aşırı ilgi duyarlar. Şimdi 
sizlere Angelman Sendromlu bir çocuğu olan anneyle ilgili yapmış olduğum röportajımı paylaşacağım.
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Özel Eğitim 

Kendinizi tanıtır mısınız?  

Ben Songül ECERAY 3 çocuk sahibiyim, eşimden ayrıyım.

Çocuğunuzu tanıtır mısınız? 

Kızım Şefika Su Atalay, Angelman Sendromlu, 10 yaşında. Önceleri yatalaktı, yürüyemiyordu. Şimdi yürüyor, 
oturuyor, kendini az da olsa ifade ediyor.

Çocuğunuzdan beklentileriniz nelerdir? 

İlk zamanlar hiçbir beklentim yoktu.  Fakat şimdi iyiye doğru gidiyor. Kendi başına kişisel temizliğini yapabil-
mesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi, daha iyi yürüyebilmesi, kendini daha iyi ifade etmesi temel beklentilerim…

Umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu? 

Evet. İlk başlarda umutsuzdum. Fakat; çocuğuma inandım. Benim çabalarım ve okulumun desteği ile şu an 
iyiye doğru gidiyor. Bu bende yeni ufukların açılmasına vesile oluyor. 

Çocuğunuzun tanısı hakkında daha önce bilgi sahibi miydiniz?  

Hayır, bilgi sahibi değildim. Çocuğum 6 aylıktı. Fakat; diğer çocukların yapabildiklerini yapamıyordu. Çocuğu-
mu doktora götürmeye karar verdim. Adana’ya götürdüm. 1 yıl tedavi ettiler. Bir sonuç alamadım. Sonra 
Ankara’ya götürdüm. Oradan da bir sonuç alamadım. Eve dönüyorduk. Tesadüfen Kayseri’ye gittik ve orada 
bir doktor ile tanıştık. Çocuğuma hastalığın tanısı o doktor tarafından konuldu. Tanı konulduktan sonra en 
çok okulun desteği oldu bana. Eğitim aldığı sürece çocuğumun ilerleyebileceğini öğrendim.
 
Erken tanılamanın ne gibi önemi olabilir? 

Erken tanı alması benim için çok önemli. Erken tanı alsaydık eğitime daha erken başlayarak daha iyi 
sonuçlar alabilirdik. 

Çocuğunuz ile birlikte toplumsal ve sosyal hayata katılabiliyor musunuz? 

Çok fazla katılamıyoruz. Çünkü; çekiniyorum. Hem toplumun bakış açısından rahatsız oluyorum hem de 
toplum rahatsız olur diye kaygılanıyorum. Açıkçası fiziksel imkanlar da buna çok elverişli değil.

GÜLÜMSEYEN 
ÇOCUK
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Toplumun engelli bireylere bakış açısını değiştirmek için neler yapabiliriz? 

Bunu değiştirmemiz çok zor hatta mümkün değil. Çünkü; bizim insanlarımız başkalarının eksikliği ile mutlu 
oluyor. Gerçekten bunu değiştirmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. 

Fiziksel şartların eğitim üzerinde ne gibi etkileri olabilir?   

Açıkçası Türkiye’de fiziksel şartlar engelli çocuğun eğitimi üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Okula giderken, 
dışarı çıkarken, ulaşımda çok zorlanıyoruz. Fiziksel şartların dışında toplumun olumsuz bakış açısı bizi çok 
fazla olumsuz etkiliyor. Engelli bireyleri toplum kabullenmeli, onları bir birey olarak görmeli. Onların yaşama 
hakkına sahip olduğunu toplum olarak anlamalıyız. Bizleri anlayabilmeleri için onların da  çocuğu engelli mi 
olmalı? (Gözleri doluyor)

Beslenmenin çocuğunuzun eğitimi veya engeli üzerinde etkisi var mı?  

Etkileri çok çok fazla. Ben 5 yıldır özel bir diyet programı uyguluyorum. Her şeyi doğal yedirmeye çalışıyorum. 
Bu programı uygulamadan önce çocuğum uyuyamıyordu ve çok hırçındı. Şimdi uyuyabiliyor ve daha sakin. 

Ekonomik şartlar çocuğunuzun ihtiyaçlarına yetebiliyor mu? 

Kesinlikle yetmiyor. Her şeyi yarım yapabiliyorum. Birçok şeyi kısabiliyorum. Şartların Avrupa devletlerindeki 
gibi olmasını diliyorum. Bana ay için 4 bez yardımında bulunuyorlar. Bu 10 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl 
yetebilir? 

Çocuğunuzun tanısını öğrendikten sonra aile hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? 

Çok çok büyük etkileri oldu. Eşim ve diğer çocuklarım kabullenmediler. Tek başıma mücadele etmek zorunda 
kaldım. Doktoruyla, okuluyla, kardeşleriyle uğraşmak dışında eşimden defalarca şiddet gördüm. En sonun-
da boşandık ( Songül hanım burada ağlıyor) Fakat mücadelem sonuç verdi. Şimdi çocuğumun durumu iyiye 
gidiyor. Diğer kardeşleri onu sevmeye ve kabullenmeye başladı. Şu an her şey daha iyi. 

Engelli çocuğa sahip diğer ailelere ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

Anne, baba ve kardeşler bir olmalı. Çocuğu sahiplenip kabullenmeli ve çocuğunun iyi olabilmesi için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmamalı. En önemli nokta birlikte olmak ve o desteği çocuğunuza hissettirmek. 

Çocuğunuzun aldığı destek eğitimin ne gibi katkıları oldu? 

Öncelikle iyi insanlara ve iyi öğretmenlere denk gelmek gerekiyor. Ben bu konuda çok şanslıydım. İyi öğret-
menlere ve iyi insanlara denk geldim. Çocuğum üzerinde hepsinin olumlu etkileri oldu hepsine çok çok teşek-
kür ediyorum. 

“Öncelikle iyi insanlara ve iyi öğretmenlere denk gelmek gerekiyor. Ben 
bu konuda çok şanslıydım. İyi öğretmenlere ve iyi insanlara denk geldim. 

Çocuğumun üzerinde hepsinin olumlu etkileri oldu.”
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ERGEN VE ÇOCUKLARDA 
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

Günümüzde sokak oyunlarının ve 
oyuncakların yerini tablet, cep tele-
fonu ,sanal oyun aletleri  almaya 
başlamıştır. Çocukların diğer araç 

gereçlerle fazla zaman geçirmesi, çocuğun 
bilişsel , duyusal gelişimini olumsuz yönde 
etkilemektedir.  İnternette sohbet etmek, 
oyun oynamak, araştırma yapmak gibi ned-
enlerden dolayı internet kullanımı hızlı yayıl-
maktadır.Özellikle son dönemdeki pandemi 
süreci ile beraber çocuklar derslerini dahi 
internetten işliyor. Bu sebeplerden ötürü 
çocuklar internetsiz yaşamı düşünemez oldu. 
Bu da çocuklarda bireysel gelişimi açısından 
ar- kadaşlarıyla aynı ortam paylaşamama ne- 
deninden dolayı problemler ortaya çıkardı.                                                                                                            
Aynı zamanda internet üzerinde zararlı yayınlara 
maruz kalmaları ailelerin bu sorunlara çözüm 

bulmak amacıyla arayışa girdiği gözlem-
lenmiştir. Sanal oyun bağımlılığı gündeme 
gelmiştir. Gençlerde ve çocuklarda; oyun 
oynama süresini kontrol edememe, diğer 
etkinliklere karşı ilgi kaybı ve oyuna sürekli 
devam etme isteği çocuklarda psikolojik yok-
sunluk hissi ile birlikte görülen dürtü kontrol 
kaybı bozukluğunun ortaya çıkmasına seb-
ep olmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı henüz 
ruhsal hastalık olarak kabul edilmemiştir. 
Ancak dijital bağımlılık ile oluşan problem-
lerden kaynaklı psikoloji ve psikiyatri servis-
lerine yapılan başvurularda önemli bir artış 
olduğu gözlemlenmiştir. Ailelerin destek ve 
çözüm arayışı bu problemlerin irdelenme- 
sine neden olmuştur.  

“OYUN: Çocuğun isteyerek yaptığı kuralları ve kuralsız bir amaca yönelik olan veya olma-
yan çocuğun tüm gelişim alanlarının temeli olan bir öğrenme sürecidir. Freud çocuğun 

ruh sağlığını “ sevmek ve oynamak” olarak tanımlamıştır.  “

“Çocuklar kendiliğinden oyuna yatkın olarak doğmaktadır. Oyun gelişim için oldukça 
önemlidir ve oyuncakların yerini başka bir araç dolduramaz.” Merak , öğrenme,hayal 

kurma,” deneyimlerin oyunda yaşayan çocuğun oyunları değişime uğramıştır.  “ Çocuk-
larla iletişim kurmanın yolu oyundur.” 

TARKAN

uu

uu
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Tüm dijital araçlar 0-3 

yaş aralığında gelişimsel 

sorunlara yol açabilmek-

tedir. 

                                                                             Çocukların ve gençlerin 

gündelik yaşam aktivi-

tesinde yaşanan aksama-

lar 

                                                                             

Bağlanma sürecinde 

geçiş nesnesinin (ayıcık, 

oyuncak bebek vb.) yerini 

alabilmektedir. 

                                                                             

Yanlış rol model sonucu 

oluşan davranış bozukluk-

ları . Gizlice para çalma 

ve harcama gibi yanlış 

eylemlere itebilmektedir

Obezite, ortopedik rahatsı-

zlıklar ,  yeme bozukluk-

ları, göz ve görme bozuk-

lukları gibi problemlere yol 

açmaktadır 

Uygunsuz sitelere girme 

riski oluşmaktadır                                                                              
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          DİJİTAL  BAĞIMLILIĞIN OLUMSUZ SONUÇLARI?



                                ENGELLILIK VE ETIK

Unutulmamalıdır ki “farklı olmak, ‘farklı muameleye tabi tutulmanın’ haklı gerekçesi olamaz. Engelliler de 
herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; salt insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler”. 

Engelli; doğuştan veya sonradan herhangi bir 
nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybet-
mesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağla-

ma ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri 
olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık 
ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Engel-
li bireyler, engelli olmayan bireylerle eşit haklara ve 
imkânlara sahiptir. Ancak, bu bireyler için geliştirilen, 
ayrımcı, özel programlar ve düzenlemeler, gerçekte 
onların daha iyi hizmet almasına değil, toplumdan 
soyutlanmasına ve yalnızlaştırılmasına neden olmak-
tadır. Her insan için olduğu gibi, engelliler için de, 
toplumsal yaşama katılarak kendini gerçekleştirmek, 
hem bir gereksinim hem de bir haktır. Bu gereksin-
im karşılanmadığında,          bireyde doyumsuzluk ve 
yetersizlik duygusu gelişir. Engelliler için bu etki daha 
da belirgindir. Engelliler, toplumun diğer üyeleriyle 
aynı haklara ve ayrıcalıklara sahip, hizmet görmeye ve 
düşünülmeye layık ve öte yandan da diğer bireylerle 
aynı sorumlulukları taşıması gerekli kişiler olarak kabul 
edilmelidir. 

                BEN KİMİM?
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 İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin te-
melini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğruyan-
lış ya da iyi-kötü gibi ayrımları ahlaksal açıdan araştıran 
bir felsefe disiplinidir.   Engelli etiği etikle ilgili başlıkların 
engelli bireyleri ilgilendiren durumlara uyarlanmasını ve 
çok disiplinli çalışmayı gerektiren bir alandır.                              
Tıp, sosyal bilimler, etik, hukuk gibi pek çok alanı bir araya 
getiren engelli etiği kavramı, sosyal yaşamda engellilikten 
kaynaklanan dezavantajlı durumların toplumsal 
normlara uyumlu biçimde yorumlanarak “farklılıklarla bir-
likte yaşama” anlayışını geliştirmeyi amaçlar. Tanımından 
da anlaşılacağı üzere kavram engelliliğin söz konusu old-
uğu her alan için geçerlidir.  

DİL KULLANIMI VE ETİK

 Kurduğumuz cümleler bizim yaşama bakış açımızı özetler 
niteliktedir. Bu nedenle dilin kullanımı zihni yansıtır ve 
davranışlarımız ile yaşamda görünür kılınır. Dilin etik kul-
lanımı anlamında, kullandığımız kelimelere ve kelimelere 
yüklediğimiz anlamlara dikkat etmemiz bizim sorumlu-
luğumuzdur. Doğru ifadeleri kullanmaya özen göster-
erek kurduğumuz iletişim, bir zaman sonra gerçekliğimiz 
haline gelerek içinde yaşadığımız ve sorumlu olduğumuz 
toplumu iyileştirici nitelik kazanacaktır.

EĞITIM HAKKI VE ETIK

Engelli bireylerin her düzeyde eğitim hakkı 
vardır ve engellenemez. Engelli bireylerin 
eğitim hakkından yararlanması indirgemeci 
bir yaklaşımla ders-sınav muafiyeti olarak 
değerlendirilmemelidir.  Öğrencinin muafiyet 
isteği dikkatlice değerlendirilmeli ve engeline 
uygun derssınav uyarlamalarının yapılması 
sağlanmalıdır.  Engelli bireylere eğitim hakkı 
ve yararlanma durumu konusunda bilgi 
verilmeli, engelli bireyin bu sürece aktif katılımı 
özendirilmelidir.   

Engelli bireyler eğitim hakları konusunda bilgi 
sahibi olmakla ve haklarından yararlanma duru-
munu değerlendirmek ve izlemekle sorumludu-
rlar.   
Türkiye’de engelli bireyin eğitim hakkı ile ilgili 
yasal altyapı mevcuttur ancak bu tek başına işe 
yaramamaktadır. Bu nedenle öncelikle toplumsal 
önyargıları değiştirmek için çalışmalar yapmak 
gerekmektedir. Eğitim ile ilgili haklardan eğitim-
cilerin, yöneticilerin, ailelerin ve öğrencilerin de 
haberdar olması çok önemlidir. Eğitim hakkı dava 
süreçlerine gerek kalmadan uygulanmalıdır. İdeal 
olarak, ailelerin ve öğrencilerin eğitim hakkından 
yararlanabilmesi için tek başına mücadele etmesi 
beklenmemelidir.   

   Toplum kullandığı dilde engelli bireyleri ötekileş-

tirici cümlelerden kaçınmalıdır. “Benim engelli 

kardeşlerim, engellileri çok severim, hepimiz bir 

engelli adayıyız” gibi ifadeler ile engelli bireyler 

politika veya reklam amaçlı kullanılmamalı, birey 

ötekileştirilmemelidir.

 

   Engelli bireyin “engeli” yerine “kişilik özellikler-

ine” odaklanılmalıdır. Acıma duygusu belirten 

ya da hakaret amaçlı ifadeler kullanılmamalıdır. 

Bireyi betimlerken onun engeline/farklılığına gön-

dermede bulunulmamalıdır (“kör Hasan”, “aksak 

Ahmet”, “kısır gelin” vb.) 

   Engelli bireylerle iletişim kurarken duygu ve 

düşüncelerinizi paylaşmaktan kaçınılmamalıdır.                     
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“Yaklaşık her beş engelli bireyden biri yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.” 

İş dünyasındaki sorunlar nedeniyle kısıtlı erişim imkanı bulabilen engelli bireylerin üçte ikisi işsiz olup, bir kısmı ise 
hiç iş aramamaktadır. Araştırmalar kadın engellilerin iş bulma sürecinde, erkek engelli bireylere oranla çok daha 
dezavantajlı olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca engelli bireylerin önemli bir kısmı kayıt dışı çalıştığı için iş gücü 
kapsamında yer almamaktadır.                                                                                                                                                                                                                      

 Yaklaşık her beş engelli bireyden biri yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu doğrultuda işsizlik, engelli 
bireyleri yoksulluk sınırının altına çeken en önemli sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk sınırının altındaki bi-
reyler ise eğitim, sağlık ve istihdam başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve insani haklara erişememektedir. Engelli bi-
reylerin sağlık, sosyal hizmetler ve imalat sanayi öncelikli alanlar olmak üzere daha ziyade niteliksiz işlerde, daha düşük 
ücretlerle istihdam edildikleri görülmektedir. Ne var ki, işgücüne katılan engelli bireylerin çok az bir bölümü eğitim 
aldıkları alanda çalışmaktadır. Firmalar, iş kazası olasılığı, uyumsuzluk, iletişimde sorunları, iş akışının yavaşlaması gibi 
gerekçelerle engelli bireyleri işe almaktan kaçınmaktadırlar. Daha da ötesi, “işe gelmene gerek yok, ben senin maaşını, 
sigortanı öderim…” gibi söylemlerle birçok işveren için engelli istihdamının yasal bir zorunluluktan öteye geçemediği 
görülmektedir. Oysa ki, engelli bireylerin istihdama katılım payının arttırılması ekonomik kalkınmanın olmazsa olmaz 
gereklerinden biridir.                                                                                                                                                                                          
 Öte yandan engellilik, ticari faaliyetler kanalıyla ekonomik istismara da konudur. engelli bireylere yardım adı 
altında dergi, gazete, ürün, tiyatro bileti vs. satışı, bağış-yardım toplama gibi birçok faaliyet yasal boşluklardan faydal-
anılarak gerçekleştirilmektedir. Bu gibi istismar içeren faaliyetler, sadece engelli bireyleri değil toplumu da maddi-mane-
vi sömürmekte, engelli bireylerin muhtaç, çaresiz kimseler gibi algılanmasına ve engelliler yararına çalışan kişi ve ku-
rumlara olan güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. Oysa ki acıma ve acındırma faaliyetleri dışında doğru uygulanan 
istihdam politika ve uygulamaları ile engelli bireyler artık “engelli” veya “engelli çalışan” değil, birey olarak tanımlanabi-
lecektir. 

EKONOMIK KONULAR VE ETIK 
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ETIK KOD

Bireylerin sosyal hayata daha etkin katılabilmeleri için 
fiziksel yetersizliklerin yanı sıra toplumsal ön yargılar, 
bilinç ve bilgi eksiklikleri giderilmelidir.   Engelli bi-
reyler sosyal hayatta yok sayılma, ötekileştirilme, 

etiketlenme gibi ayrımcı   davranışlarla karşı karşıya bırakıl-
mamalıdır.   Engellilik bulaşıcı değildir ve reklam aracı olarak 
kullanılamaz.   Haklarının arama konusunda bilinçlendirilmeli 
ve cesaretlendirilmelidirler. Engelli bireylerin toplumsal yaşa-
ma katılımını sağlamada toplumun engellilikle ilgili farkın-
dalığının artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.  

SIHIRLI 
DEĞNEK

•Engelli bireylerin ekonomik hayata katılımı 
yalnızca ekonomik değil, sosyalleşme, 
başarının hazzını yaşama ve toplumda farkın-
dalık yaratma anlamında bir haktır.  

•Yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılarak, bu 
anlamda boşlukların giderilmesi, engellilerin 
ekonomik istismara konu olmasını önlemek 
açısından önemlidir.      
                                                          
•Mali desteklerle engelli bireyin daha fazla üre-
tim sürecine dahil olmaları desteklenmelidir.  

“Engelli ve özürlü kelimelerinin kaldırılmalarını 
isterim.”
“Savaşı durdurmak.”
“Yokluk çeken insanların durumlarının daha iyi 
olmasını isterim.”
“Hayvanlara ve insanlara zarar verilmemesini 
isterim.”
“Yaşadığım olayların yaşanmamış olmasını 
isterim.”
“Babamın sinirliliğini değiştirmek isterim.”

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTERİM.”

TOPLUMSAL KONULAR VE ETIK 
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 Çocukların büyük bölümü ilk kez bizim 
yediğimiz yemekleri yemeye başladıkları 
zaman ağızlarını normalden fazla doldurmaya 
eğilimlidirler. Ağızlarındaki lokmayı çiğnemek 
ve yutmak için gerekli olan dil, dudak ve 
yanaklarını uygun bir ahenkte kullanmaya 
başladıkları zamana kadar bu davranış devam 
eder. Tahmin edersiniz ki çeyrek dilim bir ek-
meği ağızda manipüle etmek, küçük bir kraker 
parçasını manipüle etmekten çok daha kolay-
dır. Dolayısıyla ağzı aşırı doldurma davranışını 
çocuğumuz yaklaşık 18 aylık olduğunda kay-
bolması beklenmektedir. Eğer çocuğumuz 
2-3-4 yaşında hala yemek yerken ağzını aşırı 
şekilde doldurmaya devam ediyorsa şöyle 
sebepleri olabilir:
1. Ağzını iyi organize edemiyor.
2. Dilini, dudaklarını ve yanaklarını uygun şekil-
de hareket ettirmekte zorlanıyor.
 Böyle durumlarda occupational tera-
pist olan arkadaşlarımdan öğrendiğim üzere 
çocukların ağızlarını uyandıracak alıştırmalar 

öneriyorum. Örneğin yemek yemeden önce 
titreşimli dış fırçası, NUK masaj fırçaları, el bezi 
gibi araçlarla çocuğun ağzının etrafına, içine 
masaj yaparak yemek öncesi ağzı uyandırmak, 
çocuğa yemek öncesi veya yemek sırasında 
kıtırlı yiyecekler vererek ağzı uyandırmak, 
çocuğa olabildiğince pürüzsüz yemek ver-
mek yerine içine biraz farklı dokular eklemek, 
çocuğun yemeğine acı olmayan baharatlar 
eklenebilir.
 Tüm bu alıştırmalardaki amaç çocuğu-
muzun ağzının, dudaklarının, dilinin farkın-
dalığının artması ve ağzındaki küçük bir lok-
mayı manipüle edecek beceriyi kazanması. 
Eminim occupational terapist meslektaşlarım 
bu önerilere onlarcasını ekleyebilirler.

 ••Bu yazının tamamı  https://www.oced.org.tr/wp-content/up-

loads/2020/10/OCED-Ekim-Kasim-Aralik-2020-E-Dergi.pdf adresli 

e-dergiden alınmıştır.

ÇOCUĞUM AĞZINI TIKA BASA

DOLDURARAK YİYOR

“Her anne-babanın dört gözle beklediği aşamalardan biri çocuklarının tek
başına yemek yemesidir. Destek almadan bu davranışı kazanması bağımsız

birey olmasındaki önemli adımlardan biri. Peki, ona bu alışkanlığı
kazandırmaya çalışırken ağzını tıka basa dolduruyorsa ne yapmalıyız?”

Nicky Nükte Altıkulaç yazdı.
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Aşağı
1. Mutlu Kukla Sendromu olarak bilinir
3. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranları ile beraber eğitim alma durumu
5. Çocuk Evi kuran tarihi kişi
6. Öğrenme güçlüğünde okuma alanında güçlük
8. Birşeyin diğerinin yerine geçtiği oyun

Karşısında
2. Öğrenme güçlüğünde matematik alanında güçlük
4. İşitme engelli bireylerin kullandığı cihazlardan biri
7. Olağandışı hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumu
9. RAM'da ki bölümlerden biri.
10. Görme engelli bireyler için halk arasında kullanılan yaygın sözcük

TheTeachersCorner.net'teki Crossword Maker kullanılarak oluşturulmuştur

NİHAT ÇELİK
Özel Eğitim  Öğretmeni

ÖZEL’İN BİR GÜNÜ

  OECD-AB ve Türkiye verilerine göre,  
dünya   nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bi-
reylerden oluşuyor. 

      •Bu çizimler Özel Eğitim Öğretmeni                        
                   Nihat ÇELİK’E aittir

ÖZEL’İN BİR GÜNÜ



Özel Eğitim 

ÇÖZELİM ÖĞRENELİM

1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

Aşağı
1. Mutlu Kukla Sendromu olarak bilinir
3. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranları ile beraber eğitim alma durumu
5. Çocuk Evi kuran tarihi kişi
6. Öğrenme güçlüğünde okuma alanında güçlük
8. Birşeyin diğerinin yerine geçtiği oyun

Karşısında
2. Öğrenme güçlüğünde matematik alanında güçlük
4. İşitme engelli bireylerin kullandığı cihazlardan biri
7. Olağandışı hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumu
9. RAM'da ki bölümlerden biri.
10. Görme engelli bireyler için halk arasında kullanılan yaygın sözcük

TheTeachersCorner.net'teki Crossword Maker kullanılarak oluşturulmuştur

Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim 

28
İBRAHİM GEYİK

Özel Eğitim  Öğretmeni



KELİME AVI İLE CEVAPLAR 

R A Y Ö K A Y N A Ş T I R M A 

U R A Z E E D P B U    Z S D B N 

H İ P E R A K T İ V İ T E H G 

V B K L B B E E Z A V M Ş Y E 

C L V E A Ş Ş M A Y V A L H L 

H G R Ğ D P Z L L A K P S P M 

Ö A U İ M P L A N T V O Z P A 

I Ö H T D A H H M V Ş   L 
 

H J N 

D P C İ 
 

B S E M B O L İ K H I 

C Z Z M Ö B C B D B Z  E Ö Z 

D İ S K A L K U L İ P G P R P 

M O N T E S S O R İ G İ I R A 

     1. ANGELMAN                                       6. DİSLEKSİ 

     2.DİSKALKULİ                                      7. HİPERAKTİVİTE 

     3. KAYNAŞTIRMA                      8. SEMBOLİK 

     4. İMPLANT                                           9. ÖZEL EĞİTİM 

     5.MONTESSORİ                                   10. KÖR 
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Milli Eğitim Bakanlığı

Besni Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)Elektronik Kütüphane ( 
E-kütüphane)

                                                                     
FAYDALI LİNKLER

https://orgm.meb.gov.tr/

Özel Eğitim 

Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

https://www.meb.gov.tr/

http://besniram.meb.k12.tr/

https://www.eba.gov.tr/http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/

* Bu yayının tamamı ya da bir bölümü
kaynak gösterilmek suretiyle
alıntılanabilir ve çoğaltılabilir.  
             
* Bu yayın da her birey hazırladığı çalış-
madan sorumludur. 
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Özel Eğitim 


