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Normal nedir?

İstatistik

Sıradışılık

Kültüre özgülük



Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle, bireysel 
özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından 
beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey.

Yetersizlik

Engel

Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için 
normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması 
hali.

Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş,cins, 
sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri 
gereği gibi oynayamama durumu.



Doğum 

Sonrası

Doğum 

Anı

Doğum 

Öncesi



Özel Eğitim

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, 
geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların 
özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen 
eğitime "özel eğitim" denir.



Tarihsel Süreç



Osmanlıdan yansımalar

• Mehmet Sait yaptığı sınıflamada 56 çeşit delilik türünden 
bahsetmiştir ( Narter, 2006). Bu sınıflamada yer alan bazı 
delilik türleri ve özellikleri aşağıda yer almaktadır:

• Lipri deli; Vücudunu tam olarak kullanamaz ( CP ye benzerlikten 
söz edilebilir).

• Zınkıl deli; Yetişkin olmasına rağmen çocuklar ile oynar ( Zihinsel 
yetersizliğe benzer)

• Farsi deli; Çok sınırlı konuşma yeteneği ( dil ve konuşma 
bozuklukları, otizm)

• Tartağan deli; Kendisine bakamaz ( Ağır düzeyde zihinsel 
yetersiz).

• Seni gitmek zorunda bırakan deli; İstemsiz davranışlar 
gerçekleştirir (Otizm)



1700 – 2012

1889- İstanbul Ticaret Mektebi İşitme Engellile reğitimi

1920 Sağır Dilsiz ve Körler Okulu

1950 Özel Sınıflar

1983 Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası

1997 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2005 Özürlüler Kanunu 



 Kaynaştırma

 En az kısıtlayıcı eğitim ortamı

 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

 Aile Katılımı

 Okul öncesi eğitim

 Ailenin itiraz Hakkı 

 Toplumsal Yaşama Uyum



• Zihinsel Yetersizlik

• Otizm

• İşitme Yetersizliği

• Görme Yetersizliği

• Öğrenme Güçlüğü

• Duygu ve Davranış Bozukluğu

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

• Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli

• Dil ve Konuşma Bozukluğu

• İleri derecede yetersizlik


