
Kullanıcı için Bilgilendirme 
 
El becerileri sınıflandırma sistemi (MACS), serebral palsili çocukların günlük faaliyetlerde nesneleri 
tutarken ellerini nasıl kullandıklarını belirlemektedir. MACS beş seviye tanımlar. Seviyelerin tespiti, 
çocuğun nesneleri kendi kendine tutabilme yeteneği ve günlük hayatta elle ilgili faaliyetleri 
gerçekleştirmedeki yardım ve uyarlama ihtiyacına dayanır. MACS broşürü ayrıca hangi seviyenin 
çocuğa en iyi karşılık geldiğini belirlemeyi kolaylaştırmak için iki yakın seviye arasındaki farkları da 
belirtir. 
 
Söz konusu nesneler; yemek yeme, giyinme, oyun oynama, çizme, yazma gibi çocuğa ve çocuğun 
yaşına uygun faaliyetlerdeki nesnelerdir. Çocuğun ulaşabileceğinin ötesinde değil kendi çevresindeki 
nesnelerdir. Bir müzik aletini çalmak gibi ileri düzeyde yetenek gerektiren faaliyetlerdeki nesneler 
değerlendirmeye alınmaz. 
 
Çocuğun MACS seviyesini belirlerken, evde, okulda veya toplum içinde her zamanki genel 
performansını en iyi belirten seviye seçilir. Ayrıca, çocuğun motivasyonu ve bilişsel düzeyi nesneleri 
tutabilme yeteneğini, dolayısıyla MACS seviyesini etkiler. Çocuğun çeşitli olağan nesneleri nasıl tuttuğu 
hakkında bilgi edinmek için, çocuğu iyi tanıyan birisine sormak gereklidir. MACS çocuğun spesifik bir 
test sırasındaki en iyi performansını değil, genelde ne yaptığını sınıflamayı amaçlar. 
 
MACS bir bakıma, serebral palsi tanı ve alt gruplarını tamamlayıcı olarak kullanılabilecek fonksiyonel 
bir sınıflandırmadır. MACS iki elin ayrı ayrı fonksiyonunu ya da kavrama gibi becerileri değil, her 
zamanki nesneleri genel olarak tutabilme kapasitesini değerlendirir. MACS iki el arasındaki fonksiyon 
farkını dikkate almaktansa çocuğun yaşına uygun nesneleri nasıl tuttuğunu dikkate alır. MACS 
bozulmuş el becerilerinin nedenlerini açıklamayı amaçlamaz. 
 
MACS 4-18 yaş arası çocuklar için kullanılabilir fakat, çocuğun yaşına göre belirli kavramlar yer 
almalıdır. Doğal olarak, genç bir çocukla karşılaştırıldığında dört yaşında bir çocuğun tutabileceği 
nesneler farklıdır. Aynı durum bağımsızlık için de söz konusudur, küçük çocuklar büyük çocuklardan 
daha fazla yardım ve gözetime ihtiyaç duyarlar. 
 
MACS, serebral palsili çocuklarda tüm fonksiyonel kısıtlanmaları ve alt-grupları kapsar. Bazı alt-gruplar 
tüm MACS seviyelerinde bulunabilirken, iki taraflı serebral palsi gibi; diğerleri daha az sayıda seviyede 
bulunur, tek taraflı serebral palsi gibi. Düzey I ufak kısıtlanmaları olan çocukları içerirken, ciddi 
fonksiyonel kısıtlanmaları olan çocuklar genellikle düzey IV ve V’de bulunacaktır. Eğer normal gelişim 
gösteren çocuklar MACS’a göre sınıflandırılacak olursa, bir "0" düzeyine ihtiyaç vardır. 
 
Ayrıca, her seviye nispeten farklı fonksiyondaki çocukları içerir. Bir müdahaleden sonra MACS için 
değişime duyarlılık olası değildir; her halde MACS seviyeleri zaman içinde stabildir. 
 
MACS ‘daki beş seviye ordinal bir skala oluşturur, bu da seviyelerin sıralı olduğu anlamına gelir. Ancak, 
seviyeler arasındaki farklılıklar ne eşit olmak zorunda ne de çocuklar beş seviyede eşit dağılmak 
zorundadırlar. 
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Rehabilitation, Meltem Kelepir, Assist. Prof. Dr. of Linguistics. 
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Manual Ability Classification System 

Serebral Palsili Çocuklarda El Becerileri  

Sınıflandırma Sistemi  

4-18 yaş 

 

MACS serebral palsili çocukların günlük faaliyetleri sırasında nesneleri tutmak için 
ellerini nasıl kullandıklarını  sınıflandırır. 

Ø MACS çocukların en iyi kapasitelerini değil, evde, okulda, toplumda nesneleri tutmak 
için genellikle ellerini nasıl kullandıklarını (ne yaptıklarını) belirler. 

 
Ø Çocuğun, çeşitli gündelik nesneleri nasıl tuttuğu hakkında bilgi edinmek için, özel bir  

test yolu ile değil, çocuğu iyi bilen birisine sorular sormak gereklidir.  
 
Ø Çocuğun tuttuğu nesneler yaşla ilişkili olarak değerlendirilmelidir. 
 
Ø MACS, her eli ayrı ayrı değil, çocuğun nesneleri genel tutma becerisini sınıflandırır. 
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 MACS'ı kullanmak için neleri bilmeye ihtiyacımız var? 

Çocuğun önemli günlük faaliyetleri sırasında nesneleri tutma yeteneğini,  
örnek olarak; oyun, boş vakitleri değerlendirme, yemek yeme, giyinme... 
 
Çocuğun hangi durumlarda bağımsız olduğu ve ne dereceye kadar 
destek ve uyarlamaya ihtiyaç duyduğu. 

I.  Nesneleri kolaylıkla ve başarıyla tutup kullanabiliyor. En fazla hız ve 
dikkat gerektiren el işlerini yaparken güçlüklerle karşılaşıyor. Ancak el 
becerilerindeki herhangi bir kısıtlanma günlük faaliyetlerdeki 
bağımsızlığı sınırlandırmıyor. 

II. Çoğu nesneyi tutup kullanabiliyor fakat başarma hızı ve/veya 
kalitesinde biraz azalma var. Bazı faaliyetleri yapmaktan kaçınabiliyor 
veya bunları bazı zorluklarla başarabiliyor, yapılmak istenilenler için 
alternatif yollar kullanılabilir ama el becerileri günlük faaliyetlerdeki 
bağımsızlığı çoğunlukla sınırlandırmıyor. 

III. Nesneleri zorlukla tutup kullanabiliyor; faaliyetleri hazırlaması 
ve/veya değiştirmesinde yardıma ihtiyaçları vardır. Faaliyetlerin 
yapılması yavaş, nitelik ve nicelik açısından başarı sınırlıdır. Eğer 
önceden hazırlanmışsa veya uyarlanmışsa faaliyetleri bağımsız olarak 
gerçekleştirebiliyor. 

IV. Uyarlanmış durumlarda sınırlı sayıda kolaylıkla kullanılan nesneyi 
tutup kullanabiliyor. Faaliyetlerin bir kısmını çaba göstererek ve sınırlı 
başarıyla gerçekleştiriyor. Faaliyetin kısmen başarılması için bile sürekli 
desteğe ve yardıma ve/veya uyarlanmış ortama ihtiyaç duyuyor. 

V. Nesneleri tutup kullanamıyor ve basit faaliyetleri bile 
gerçekleştirmek için ileri derecede kısıtlı beceriye sahip. Tamamen 
yardıma ihtiyaç duyuyor. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Düzey I ve II arasındaki farklar 
I. düzeydeki çocuklar, ayrıntılı ince motor kontrol veya eller arasında etkin 
koordinasyon gerektiren çok küçük, ağır veya kırılabilen nesneleri tutmada 
zorluklar yaşayabilir. Yeni ve alışık olmadıkları durumlarda zorluklar 
başarıyı etkileyebilir. 
II. düzeydeki çocuklar, I.düzeydeki çocuklarla hemen hemen aynı 
faaliyetleri yaparlar ama başarının kalitesi düşüktür veya yavaştır. Eller 
arasındaki işlevsel farklılıklar başarının etkinliğini sınırlayabilir. 
II. düzeydeki çocuklar genellikle nesneleri tutmayı basitleştirmeye çalışırlar; 
örneğin nesneyi iki elle tutmak yerine bir yüzey kullanarak desteklerler. 
 

Düzey II ve III arasındaki farklar 
II. düzeydeki çocuklar yavaş veya düşük kalitede başarıyla da olsa çoğu 
nesneyi tutabilir. III. düzeydeki çocuklar faaliyeti hazırlamak için genellikle 
yardıma ihtiyaç duyar ve/veya nesnelere ulaşma veya tutma becerileri
sınırlı olduğu için bulundukları ortamda değişiklikler yapılması gerekebilir. 
Belirli faaliyetleri gerçekleştiremezler ve bağımsızlıklarının derecesi 
bulundukları ortamdaki desteğin düzeyine bağlıdır. 

Düzey III ve IV arasındaki farklar 
III. düzeydeki çocuklar, durum önceden ayarlanmışsa ve bir yetişkinin 
gözetimi altında iseler ve yeterince zamanları varsa seçilmiş faaliyetleri 
gerçekleştirebilirler. 
IV. düzeydeki çocuklar faaliyet süresince sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar ve 
en iyi ihtimalle faaliyetin sadece bazı bölümlerine anlamlı olarak 
katılabilirler. 

Düzey IV ve V arasındaki farklar 
IV. düzeydeki çocuklar faaliyetin bir bölümünü gerçekleştirirler; ancak 
sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar. 
V. düzeydeki çocuklar özel durumlarda en iyi ihtimalle basit bir hareketle 
faaliyete katılabilirler, örnek olarak, basit bir düğmeye basmak veya bazen 
basit nesneleri tutmak. 
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