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Meslekdaﬂlar›m›z›n-psikologlar›n güncel konular›ndan önemli bir tanesini, Özel E¤itim ve rehabilitasyon Merkezlerinde çal›ﬂan psikologlar›n
durumlar› oluﬂturmaktad›r. Tarihsel süreç incelendi¤inde, bu alanda çal›ﬂan psikologlar›n varl›klar›n›n, ad› geçen kurumlar›n ömrüne ba¤l› olmad›¤› görülmektedir. Söz konusu kurumlar›n say›s›, 1997 tarihli Özel E¤itim hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ve 2000 tarihli Özel E¤itim
Hizmetleri Yönetmeli¤i yürürlü¤e girdikten sonra, yani son sekiz y›ld›r h›zla artm›ﬂt›r. Oysa, otuz
y›l› aﬂk›n bir süredir say›lar› hiç de az olmayan
psikologlar bu alanda çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedirler. Örne¤in ben 1975 y›l›ndan beri farkl› geliﬂen çocuklarla uygulamal› ve akademik çal›ﬂmalar›m› yürütmekte oldu¤um gibi, benden önce
baﬂlayan meslekdaﬂlar›m da bu alanda emek vermeye devam etmektedirler.
O halde ortada bir kavram karmaﬂas›, hatta
kimlik karmaﬂas› oldu¤u görülmektedir ve herﬂeyden önce bu konuya aç›kl›k getirmek gerekmektedir. Konuya “özel e¤itimde çal›ﬂan psikologlar” olarak bak›lmamal›d›r (ﬁekil 1-a), çünkü
bu çal›ﬂma alan› tek bir uzmanl›k dal›n›n alan›
de¤ildir. Alan, çeﬂitli nedenlerle farkl› geliﬂim ﬂemas› gösteren çocuklar ve yetiﬂkinler (özürlüler)
alan›d›r (ﬁekil 1b). Bu alan›n özelli¤i olarak ve bu
bireylerin yarar›na olmak üzere, özürlüler alan›nÖzel E¤itim
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da çeﬂitli meslek dallar›ndan uzmanlar›n iﬂbirli¤i
içinde çal›ﬂmalar› gerekmektedir.
Bu durumda, özürlüler ile çal›ﬂan psikologlar
kendi kimliklerini, görev yapt›klar› kurumlara göre de¤il, psikoloji biliminin bir alt dal›na göre
oluﬂturmal›d›rlar. Bu amaçla, Amerikan Psikologlar Birli¤i (2004) incelendi¤inde, 22. birim
olarak REHAB‹L‹TASYON PS‹KOLOJ‹S‹ alt
dal›n›n yer ald›¤› (ﬁekil 2) ve bu alt dal›n içeri¤inin de özürlüler ile çal›ﬂmakta olan akademisyen
ve psikologlar›n çal›ﬂma alan›n› kapsad›¤› görülmektedir.
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ﬁekil 2. APA - Rehabilitasyon Psikolojisi
Rehabilitasyon psikolojisi ile ilgili aç›klamalara geçmeden önce baz› kavramlar›, özellikle kilit
noktas› olan “disability” terimini aç›kl›¤a kavuﬂturmakta yarar görülmektedir. Ülkemizde “disability” karﬂ›l›¤› “özürlülük” ve “engellilik” terimleri kullan›lmaktad›r. Bu durumda olan bireyler
için de “özürlü” ve “engelli” s›fatlar›n›n kullan›lmas› al›ﬂ›lagelmiﬂ oldu¤u halde, olumsuz anlamlar taﬂ›malar› ve bireylere de olumsuzluk atfetmeleri nedeniyle, uygun terimler olarak görülmemektedir. Bu nedenle “disability” terimi için “iﬂlevsel yetersizlik”, “disabled” için de “iﬂlev yetersizli¤i olan birey” ifadesinin kullan›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmektedir. Bu durumda, görme yetersizli¤i olanlar, iﬂitme yetersizli¤i olanlar,

ﬁekil 1-b
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zihinsel yetersizli¤i olanlar, fiziksel yetersizli¤i
olanlar vb. gibi s›fatlar ortaya ç›kmaktad›r. Di¤er
meslek dallar› ile kimliklerimizi ve görev tan›mlar›m›z› ay›r›rken, terimlerimizi de ay›rman›n daha do¤ru olaca¤›na inan›lmaktad›r.
Rehabilitasyon Psikolojisinin tan›m›
“Rehabilitasyon Psikolojisi, psikoloji bilimine ve mesle¤ine ait bilgi ve anlay›ﬂ›n; iﬂlevsel yetersizli¤i (disability) veya kronik hastal›¤› olan bireylerin ve toplumun yarar›na olacak ﬂekilde kullan›lmas›d›r ki, bilimsel araﬂt›rma, klinik uygulama, uzman e¤itimi, toplumun e¤itimi, sosyal politikalar›n geliﬂtirilmesi ve bilirkiﬂilik yoluyla
mümkün olur”.
Bu tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› üzere rehabilitasyon psikolojisinin, bir yandan uzman e¤itimi ve
bilimsel araﬂt›rma gibi akademik içeri¤i vard›r ve
üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinin sorumlulu¤unu ifade etmektedir, di¤er yandan da uygulama
alan›nda yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar› belirtmektedir.
Rehabilitasyon psikolo¤u ise, “rehabilitasyon
psikolojisi hizmeti veren psikolog” olarak tan›mlanmaktad›r ve Elliot’a (2005) göre de rehabilitasyon ekibinin en hayati üyesidir, çünkü biyolojik bozuklu¤u olan bireye fiziksel, zihinsel, sosyal
ve kiﬂisel iﬂleyiﬂini en üst düzeye ç›karmas› yönünde yard›mc› olur .
Çocuk veya yetiﬂkin özürlüler ile çal›ﬂan tüm
psikologlar, “rehabilitasyon psikolo¤u” olarak
kendi s›fatlar›na ve kimliklerine sahip ç›kt›klar›
zaman, ayn› alanda çal›ﬂan di¤er meslek dallar›ndaki uzmanlarla yaﬂanan güçlüklerin ortadan kalkaca¤›na veya en aza inece¤ine inan›lmaktad›r.
Rehabilitasyon psikologlar›n›n çal›ﬂma biçimi
Rehabilitasyon psikologlar›, disiplinler aras›
bir ekip içinde ve en uygun rehabilitasyon hedef-

lerine ulaﬂmak üzere biyolojik, psikolojik, sosyal
ve politik ortamlar›n bileﬂkesi içinde hizmet verirler. Özellikle çocuk rehabilitasyonunda, bu ekibi ﬂu elemanlar oluﬂturur;
1) çocuk ve ailesi,
2) uzman hekimler; a- çocuk hekimi - pediatrist, b- çocuk nörolo¤u, c- çocuk psikiatristi, dgöz hekimi - oftalmolog, e- kulak burun bo¤az
hekimi, v.b.
3) fizyoterapist,
4) rehabilitasyon psikolo¤u (geliﬂim, klinik,
nöropsikolog, sa¤l›k),
5) özel e¤itim uzman›
6) çocuk geliﬂim uzman› ve di¤er uzmanlar.
Rehabilitasyon psikolojisinin amac›
Rehabilitasyon psikolojisinin amac›; fiziksel,
psikolojik (biliﬂsel, duygusal, davran›ﬂsal) ve sosyal iﬂleyiﬂi en uygun biçimde yerine getirmesi
için, iﬂlevsel yetersizli¤i olan bireyin kendisine ve
onun tedavi plan› ile destek program›n›n içinde
yer alan di¤er bireylere yard›mc› olmakt›r. Rehabilitasyon psikologlar›, ailelere ve birinci derecedeki bak›c›lar›n yan› s›ra bireyin sosyal çevresindeki ilgili bireylere de (ö¤retmenler, arkadaﬂlar, iﬂ
verenler, v.b.) hizmet verirler.
Rehabilitasyon Psikolojisi, bu bireylerin hepsini bir bütünlük içinde ele al›r ve hep birlikte, iﬂlevsel yetersizli¤i olan bireyin verimlili¤ini ve
sosyal iliﬂkilere, sosyal etkinliklere, e¤itime, iﬂ ve
toplum yaﬂam›na kat›l›m›n› sa¤lamak üzere gerekli olan olanaklar› araﬂt›rarak, bireysel destek
program›n› haz›rlar .
Rehabilitasyon psikolojisinin hedefi ve içeri¤i
Rehabilitasyon Psikologlar›, bireylerin;
• iﬂlevsel yetersizliklerini, etkinlik s›n›rl›l›kla37
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r›n› ve sosyal kat›l›m güçlüklerini azaltarak, psikososyal iﬂleyiﬂini artt›racak ﬂekilde hizmet vermeyi,

• fiziksel s›n›rl›l›klar›n›n ötesine geçebilme arzular›n› göz önünde bulundurmal›d›rlar.

• geliﬂimsel veya edinilen iﬂlevsel yetersizliklerine uyum sa¤lamalar›na ve baﬂ etmelerine yard›mc› olmay› hedeflerler.

da

Hizmet götürülen birey, rehabilitasyon sürecinin aktif bir üyesi olarak görüldü¤ü için, onun ihtiyaçlar›, tercihleri ve kaynaklar› dikkate al›n›r.
Rehabilitasyon Psikologlar› iﬂlevsel yetersizli¤i veya kronik hastal›¤› olan bireylerle çal›ﬂ›rken,
onlar›n hem kendilerinden ve hem de çevrelerinden kaynaklanan faktörleri dikkate almalar› gerekir. Bunu yaparken Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün en
son “Uluslararas› ‹ﬂleyiﬂ, Iﬂlevsel yetersizlik ve
Sa¤l›k (IIYS) S›n›fland›rmas›”n› (International
Classification of Functioning, Disability and Health) göz önünde bulundurarak, söz konusu bireylerin IIYS’lerine etki eden bireysel özelliklerini
dikkate almal›d›rlar.
Rehabilitasyon Psikologlar›, verilecek olan
hizmetleri ve müdahaleleri programlarken, iﬂlevsel yetersizli¤i olan kiﬂilerin;
1) Kendilerinden kaynaklanan faktörler aras›nda
• cinsiyeti,
• nörobiliﬂsel durumlar›n›,
• duygu durumlar›n›,
• istenilen düzeydeki ba¤›ml›l›k veya ba¤›ms›zl›klar›n›,
• hareket özgürlüklerini,

2) Çevrelerinden kaynaklanan faktörler aras›n• kültürün,
• etnik özelliklerin,
• co¤rafi bölgenin etkilerini,
• iﬂlevsel yetersizliklerin tutumlar üzerine etki
eden bak›ﬂ aç›lar›n› dikkate almal›d›rlar.
3) Ayr›ca, kendileriyle birlikte,
• hareketliliklerini ve kat›l›mlar›n› güçleﬂtirecek çevresel engelleri,
• bu engellere uyum sa¤lamalar›n› kolaylaﬂt›racak mevcut araçlar›,
• destekleyici teknolojinin kullan›m›n›,
• kendi kendilerine yard›m olanaklar›n›,
• gerekli konulardaki mevcut hizmetleri araﬂt›rmal›d›rlar.
4) ‹leri derecede iﬂlevsel yetersizlik veya kronik hastal›¤› olanlara, bu hizmetlerin bütününün
en etkili bileﬂimi verilmesi gerekir.
‹ﬂlevsel yetersizli¤i, baﬂka deyiﬂle farkl› geli ﬂim ﬂemas› olan çocuklar›n yaﬂ›na uygun geliﬂimini ilerletmek üzere, geliﬂimsel erken müdahale programlar› haz›rlan›rken aﬂa¤›daki faktörlerin
göz önünde bulundurulmas› önemlidir.
• çocu¤un;
- geliﬂim h›z›
- geliﬂim aﬂamas›

• benlik sayg›lar›n›,

- annesi ve babas› ile iliﬂkisi

• yeterlilikleri ve yaﬂam kaliteleri hakk›ndaki
kendi görüﬂlerini,
• iﬂ ve sosyal iliﬂkilerdeki tatminlerini,

• anne baban›n, iﬂlevsel yetersizli¤i olan
(farkl› geliﬂen) çocu¤unun geliﬂimine uygun destek verip vermedi¤i,
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• aile yap›s›, aile içi iletiﬂim, aile dinamikleri
• ailenin, iﬂlevsel yetersiz (farkl› geliﬂen) çocu¤u olmayan ailelerden nas›l farkl› oldu¤u.
Rehabilitasyon psikolojisi hizmeti verilecek
olan iﬂlevsel yetersizlik gruplar›:

- kronik a¤r›
- ciddi psikiyatrik problemler
- madde ba¤›ml›l›¤›
- yan›klar
Rehabilitasyon psikolojisi iﬂ alanlar› :

Rehabilitasyon psikologlar›n›n hizmet götürdükleri, kiﬂilerin do¤um öncesi veya sonras› yaralanmalar, travmalar veya hastal›klar sonucu sahip
olduklar› fiziksel, duyusal, nörobiliﬂsel, duygusal
ve çeﬂitli karmaﬂ›k alg› (konuﬂma, okuma, yazma)
bozukluklar› ve/veya geliﬂimsel iﬂlevsel yetersizlik gruplar›ndan baﬂl›calar› ﬂöyle s›ralanabilir:

Rehabilitasyon Psikologlar›n›n bir bölümünün
geniﬂ bir yay›l›m alan›nda farkl› iﬂlevsel yetersizliklere sahip olan kiﬂilerle çal›ﬂt›¤›, di¤erlerinin
de tek bir iﬂlevsel yetersizlik üzerine uzmanlaﬂt›¤› iﬂ alanlar› olan, kamu ve özel iﬂ yerleri ﬂöyle s›ralanabilir;

• zihinsel yetersizlik gibi konjenital veya kronik
geliﬂim bozukluklar›

1. çeﬂitli sa¤l›k kuruluﬂlar› ve hastaneler, rehabilitasyon merkezlerinde,

• duyusal iﬂlev kay›plar›;

a. yatakl› ve yataks›z rehabilitasyon merkezleri, bak›mevleri, erken müdahale merkezleri

- Az iﬂitme ve hiç iﬂitmeme
- az görme ve hiç görmeme
• ortopedik problemlere ba¤l› iﬂlevsel kay›plar›;

b. tek bir iﬂlevsel yetersizlik alan›nda (zihinsel
veya görme veya iﬂitme, ya da otistikler, v.b.) hizmet veren kurumlar,

- kol-bacak eksilmeleri
c. kronik hastal›k konusunda (örne¤in kalp ve
böbrek hastal›klar›, epilepsi, serebral palsy, multi-skleroz, v.b.) hizmet veren kurumlar,

• beyin hasarlar›
- omurilik hasarlar›
• felçler

d. a¤r› merkezleri,

• nöromüsküler bozukluklar;

e. spor yaralanmalar› merkezlerinde

- kol-bacak zay›fl›klar› gibi günlük yaﬂam›
s›n›rlayan veya iﬂlevleri azaltma e¤ilimi gösteren
t›bbi durumlar
• kronik hastal›klar;

hizmet götürülen kiﬂiler ve ailelerle do¤rudan
çal›ﬂman›n yan› s›ra
2. mahkemelerde,
3. çeﬂitli devlet kuruluﬂlar›nda,

- kalp ve böbrek hastal›klar›,
- kanser
- aids,
• multipleskleroz, ansefalit sonucu karmaﬂ›k alg›
ve yönetici iﬂlev bozulmalar›
• kültürel, e¤itimsel ve di¤er dezavantajlarla karmaﬂ›klaﬂan di¤er fiziksel, zihinsel ve/veya duygusal bozukluklar;

4. e¤itim kurumlar›nda,
5. sigorta ﬂirketlerinde
Rehabilitasyon psikologlar›n›n görevleri
Rehabilitasyon psikologlar›, iﬂlevsel yetersizli¤i olan bebeklikten yaﬂl›l›¤a kadar her yaﬂtan
bireye hizmet verirler ve görevleri genel olarak
ﬂöyle s›ralanabilir.
39
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• klinik hizmet (yat›l› ve/veya ayaktan); psikolojik de¤erlendirme, dan›ﬂmanl›k ve sa¤alt›m,
bireysel rehabilitasyon program› haz›rlama,
• ilgili kurumlarda yöneticilik,
• program geliﬂtirme,

dönemlerinde ve farkl› yaﬂlardaki bireylerle çal›ﬂ›rken sorumlu olduklar› görevler de, iﬂlevsel yetersizli¤i olan bireyin kendisine ve çevresindeki
bireylere yönelik olarak farkl›laﬂmaktad›r ve anahatlar› ile ﬂöyle s›ralanabilir.
- Çocukluk - Ergenlik Rehabilitasyonu

• endüstride dan›ﬂmanl›k,
• bilirkiﬂilik,
• toplum politikas› geliﬂtirme,
• ‹ﬂlevsel yetersizli¤i olan bireylerin haklar›n›n savunuculu¤unu yapmak (advocacy)
• yasal mevzuat› rehabilitasyon psikolojisinin
hedeflerine uygun hale getirmek,
• sigorta ﬂirketlerinde dan›ﬂmanl›k, ölçme ve
de¤erlendirme
• tam zamanl› üniversitelerde
- bilimsel araﬂt›rma
- rehabilitasyon psikolog ve uzman rehabilitasyon psikologlar›n›n e¤itimi
Rehabilitasyon psikolojisinin alt dallar›
Bebeklikten yaﬂl›l›¤a kadar yaﬂam boyu hizmeti kapsayan Rehabilitasyon Psikolojisinin,
farkl› geliﬂim dönemlerine göre alt dallar›n› ele
almakta yarar görülmektedir.
- Çocukluk Rehabilitasyonu
- Geliﬂimsel Erken Müdahale 0 - 3 yaﬂ
- Erken Çocukluk Rehabilitasyonu 4 - 6 yaﬂ
- Son Çocukluk Rehabilitasyonu 7 - 12, 13 yaﬂ
- Ergenlik Rehabilitasyonu 12,13 - 22 yaﬂ
- Yetiﬂkinlik Rehabilitasyonu
- Yaﬂl›l›k Rehabilitasyonu

- Bebe¤e - çocu¤a - ergene yönelik
- Birinci derecedeki bakan bireye yönelik
(anne veya anne yerine geçen bak›c›)
- Aile bireylerine yönelik
- Rehabilitasyon ekibindeki uzmanlara yönelik
- Okul öncesi kurumlar›nda (kaynaﬂt›rma
program›nda) e¤itimcilerine ve yaﬂ›tlara yönelik
- Okulda (kaynaﬂt›rma program›nda) e¤itimcilere ve yaﬂ›tlara yönelik
- Yetiﬂkinlik ve Yaﬂl›l›k Rehabilitasyonu
- Yetiﬂkinin kendisine yönelik
- Aile bireylerine yönelik
- Ekipteki uzmanlara yönelik
Rehabilitasyon psikologlar›n›n sahip olmas›
gereken beceriler
Rehabilitasyon psikologlar›n›n uygulamal› çal›ﬂmalar›n› yürütebilmek için, sahip olmalar› gereken temel beceriler ﬂunlard›r:
• Rehabilitasyon ile ilgili gereken bireysel ölçme ve de¤erlendirmeyi yapabilmek,
• Ay›rd edici tan›y› koyabilmek,
• Uygun rehabilitasyon müdahalelerini planlamak, yönetmek, uygulamak ve son de¤erlendirmeyi yapabilmek

Rehabilitasyon psikolojisinin alt dallar›na göre
psikologlar›n görevleri

Rehabilitasyon psikologlar›n›n uzmanl›k alanlar›
ile ilgili görevleri

Rehabilitasyon prikologlar›n›n farkl› geliﬂim

Rehabilitasyon psikologlar›, sahip olmalar›
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gereken yukar›daki becerileri, uzmanl›k alanlar›yla ilgili olarak, anahatlar›yla ﬂu görevleri yerine
getirmek üzere kullan›rlar;
• Geliﬂim psikolo¤u -

• Sa¤l›k Psikologlar› - Kronik hastal›¤› olan bireylere rehabilitasyon
hizmeti vermek,
• Nöropsikolog -

- iﬂlevsel yetersizli¤i nedeniyle farkl› geliﬂim
ﬂemas› olan çocuklar›n yaﬂ›na uygun ve sa¤l›kl›
geliﬂimini ilerletmek,
• Klinik psikolog - klinik de¤erlendirme ve
psikoterapi
- Bireylerin kendi iﬂlevsel yetersizliklerine
uyum sa¤lamalar›na ve baﬂ etmelerine yard›mc›
olmak,
- Aile fertlerinin, bireyin iﬂlevsel yetersizliklerine uyum sa¤lamalar›na ve baﬂ etmelerine yard›mc› olmak,
- iﬂlevsel yetersizlikleri olan bireyin, aile içindeki ve çevresindeki bireylerle olan etkileﬂimini
desteklemek,

- Yetiﬂkinlikteki (sonradan oluﬂan) nörobiliﬂsel ve çeﬂitli karmaﬂ›k alg› (konuﬂma, okuma,
yazma ) bozukluklar›na veya kay›plara müdahale
etmek
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ÖZEL GÜNDEM

TOPLUMSAL C‹NS‹YET

Kad›n ve erkek olman›n toplumsal-kültürel anlam›n› veren toplumsal cinsiyet (gender) ile ilgili çal›ﬂmalar di¤er bilim dallar› kadar, belki de daha fazla, psikoloji içinde de önem kazanm›ﬂt›r. Hemen her
konu toplumsal cinsiyet bak›ﬂ aç›s›yla yeniden anlamland›r›lmaktad›r.
Çeﬂitli tart›ﬂmal› konular vard›r. Cinsiyet farkl›l›klar› bunlardan biridir. Cinsiyet farkl›l›klar›n›n incelenmesinin gereklili¤inden bu farkl›l›klar›n miktar› ve nedensel aç›klamalar›na kadar çeﬂitli tart›ﬂmalar ilgili literatürün önemli bir bölümünü oluﬂturmaktad›r. Yan› s›ra, toplumsal cinsiyetle iliﬂkilendirilen, cinsiyetin, toplumsal cinsiyetin rolü üzerinde durulan psikopatoloji, sald›rganl›k, pornografi gibi
çeﬂitli konular da vard›r.
Bu bölümde toplumsal cinsiyet çal›ﬂmalar›ndan yaln›zca birkaç› üzerinde durulmaktad›r. Bir k›sm›
özet çeviri niteli¤indedir, di¤erleri de küçük derlemeler olarak verilmektedir.
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