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SUNUŞ 
 

 Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED), MEB’e bağlı birimlerin eğitim alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar 

yapmaktadır. “İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi” 

konulu araştırma bu çalışmalardan bir yenisidir. 

 
 Gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere normal gelişim 

gösteren akranlarıyla aynı ortamda eğitim fırsatı sağlayan kaynaştırma, ülkemizde de yasal 

mevzuata kavuşturulmuştur. Kalkınma planı hedeflerinde de özel eğitimde kaynaştırma 

yöntemine öncelik verilmesi hedeflenmiştir. Kaynaştırma eğitiminde başarıya ulaşılması, 

uygun koşulların sağlanmasına, uygulamanın mevzuat çerçevesinde yürütülmesine bağlıdır. 

Bu gerekçelerle “İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi” 

araştırması yapılmıştır.  

 
 Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, araştırmanın gerekliliği, 

amacı ve önemi ortaya konulmuştur. İkinci bölüm, kuramsal çerçeveye ayrılmış olup, 

dünyada ve Türkiye’de kaynaştırmanın gelişimi, yasal düzenlemelere ve ilgili araştırmalara 

yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmanın deseni, evreni, örneklemi, veri toplama 

araçlarının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizini kapsayan yöntem yer almaktadır. 

Dördüncü bölüm, katılımcıların genel bilgileri ve uygulamaya ilişkin görüşlerinden elde 

edilen bulgular ve yorumlara ayrılmıştır. Son bölümde ise araştırmanın sonucunun tartışıldığı 

ve bu sonuca göre önerilerin geliştirildiği tartışma, sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

 
   Araştırma verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı okul yöneticilerine, 

sınıf öğretmenlerine, velilere, araştırmayı yapan Araştırma Şubesi personeli Çiğdem 

VAROL’a, araştırmayı koordine eden Araştırma Şubesi müdür vekili Dr. Semra TİCAN 

BAŞARAN’a, redakte için İhsan UÇ’a, grafik-düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin 

MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

 Araştırmanın tüm eğitim kurumlarındaki verimliliği artırmasını dilerim. 

 

Murat YALÇIN 
              Daire Başkanı 
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ÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının 

değerlendirilmesidir. 

 

Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye İstatistik 

Kurumunun istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre düzey 2’de yer alan 26 istatistiki 

bölge biriminden tesadüfi yöntemle seçilen 26 ilde kaynaştırma uygulaması yapılan 400 

okulun müdürü, bu okulların birinci kademesindeki kaynaştırma sınıf öğretmenleri ve bu 

sınıflardaki kaynaştırma öğrenci velileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak konu alanı 

uzmanlarının (üniversite öğretim üyelerinin) ve ilgili genel müdürlüklerin görüş ve önerileri 

doğrultusunda geliştirilen ve alanda pilot uygulaması yapıldıktan sonra son şekli verilen 

anketler kullanılmıştır. Anketler posta yolu ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, 

yüzde teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

 Araştırma sonucunda; kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim okulu yöneticileri 

ve öğretmenlerinin kaynaştırma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayıp bilgilenmeye ihtiyaç 

duydukları, kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmedikleri, kaynaştırmaya yönelik 

yeterince hazırlık yapmadıkları ve kaynaştırma uygulamalarında destek/yardım almadıkları,  

kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim okullarında özel eğitim öğretmeni bulunmadığı, 

kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim hizmetlerinin yeterince verilmediği, öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programını uygulamada en fazla yaşadıkları sorunun “sınıf kalabalık 

olduğu için uygulamada zaman sorunu yaşanması” olduğu, eğitim materyali sıkıntısı 

yaşandığı, okul yöneticilerince kaynaştırma uygulamalarının “kısmen” yeterli bulunduğu, 

kaynaştırma uygulamalarının velilerin beklentilerine yeterince cevap vermediği ortaya 

çıkmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma, kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma eğitimi. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to evaluate the inclusion practices applied in the primary 

schools. 

 

Survey model have been used in the study. The sample of the research consists of 

principals of 400 school in which inclusive education have been implemented, class teachers 

working at the first stage of these schools and the parents having children attending the 

inclusive classes. These schools are located in 26 cities that are randomly chosen and take 

place in the 26 statistical region unit which are at level 2 according to the statistical region 

units classification done by Turkish Statistical Institution. The questionnaires, which were 

sent by post, developed on the base of the advices and opinions of academicians and related 

Directorates General have been used as the data collection instruments. The data obtained by 

questionnaires have been analysed by using descriptive statistics. 

 

The following results have been obtained from the research: School principals as well 

as teachers do not have enough information on the inclusive education and they need to be 

trained on the issue. They are not well informed before offering this kind of education. They 

are not prepared for inclusive education. They do not have any assistance and support for 

inclusion practices. The primary schools having inclusion classes do not have special 

education teachers. Supporting educational services for students are not satisfying. 

Individualized education programmes application is not satisfying. Educational material are 

not enough to meet the needs. School principals consider inclusion practices partly successful 

and inclusion practices do not meet the expectations of the parents. 

 

 

Key words: Inclusion, inclusion practices, inclusive education.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

 

Bu bölümde, araştırmanın problemi, amacı, alt amaçları, önemi, kapsamı ve 

sınırlılıkları yer almaktadır. 

 

1.1. Problem Durumu 

 Eğitim insanların vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Bireylerin gelişen ve değişen 

dünyaya ayak uydurabilmesi, toplumla sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlayabilmesi, 

toplumsal yaşantının bir parçası olabilmesinde eğitimin yeri büyüktür. İnsan niteliğinin ve 

davranışlarının geliştirilmesi ancak eğitimle sağlanabilir. Eğitim, bireylerin toplumsal 

gelişimlerinin ve kişisel yeteneklerinin en üst düzeyde gelişmesini sağlamak için seçilmiş ve 

planlanmış etkinlikler sürecidir (Tezcan, 1984) ve eğitim her insanın sahip olduğu temel 

haklardan biridir. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde her insanın eğitim hakkına sahip 

olduğu hükmü yer almaktadır. “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nde de taraf devletlerin her 

çocuğun eğitim hakkını kabul ettiği ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde 

gerçekleştirileceği hükmü yer almaktadır. Bu nedenle her ülke ayırım yapmaksızın tüm 

bireylerinin eğitiminden sorumludur. “Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi demokratikleşmenin ön 

koşullarındandır.  

 

 Ülkemizde eğitim hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. maddesi ile güvence 

altına alınmıştır. Türkiye'de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden 

birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Eğitimin tür ve kademelerini 

ve işleyişe dönük esasları düzenleyen mevzuatla Türk Eğitim Sistemi bugünkü yapısını 

kurmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, taşra ve yurtdışı teşkilatları eğitim 

hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenmektedirler (MEB, 20 Ekim 2009). 

 

 Türk Millî Eğitim Sisteminin genel çerçevesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

ile belirlenmiş olup, kanunda Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve Türk 
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Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı yer almaktadır. “Eğitim hakkı” ve “eğitimde fırsat ve 

imkân eşitliği” Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri arasında yerini bulmuştur.  

  

İnsanın var olduğu her yerde bireysel farklılıklar vardır. Her bireyin bedensel yapısı, 

güçlü ve zayıf yönleri, sınırlılıkları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri, duygusal özellikleri, 

öğrenme özellikleri ve hızı bir diğerinden farklıdır. Gelişen dünyada çağdaş eğitim, bireylerin 

gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmak üzere bireysel farklılıkları dikkate alarak 

planlanmaktadır. Ancak genel eğitim sistemi, bireysel farklılıkları belli sınırlar dâhilindeki 

olağan ya da ortalama yeterlik ve kapasitesine sahip bireylerin gereksinimlerini karşılayacak 

şekilde düzenlenmiştir (Hallahan ve Kauffman, 1982; Kırcaali-İftar, 1998; Doğru, 2004). Her 

toplumda normal gelişim gösteren sağlıklı bireyler yanında mutlaka bireysel ve gelişim 

özellikleri ile yaşıtlarından önemli derecede farklılık gösteren özel gereksinimli, diğer bir 

deyişle özel eğitime ihtiyacı olan bireyler de bulunmaktadır. Kargın’a (2004) göre özel 

gereksinimli bireyler, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özellikleri yönünden 

akranlarından farklı gereksinimleri olan bireylerdir. 

 

Genel eğitim hizmetleri, özel gereksinimli bireyler için yetersiz kalmakta, bu bireyler 

için özel eğitim hizmetleri gerekli olmaktadır. Özel eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden 

önemli ölçüde farklılık gösteren öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin 

bağımsız yaşama olasılığını en üst seviyeye yükseltmeyi hedefleyen eğitim hizmetlerinin 

bütünüdür (Kırcaali-İftar, 1998). 

 

Özel eğitimin gelişimi dünyadaki diğer gelişmelerden bağımsız düşünülemez. Özel 

eğitimin gelişimi, demokrasinin gelişimiyle paraleldir. Demokrasi en iyi şekilde anlaşılıp 

yorumlandıkça, bireyin özgürlüğü ve eşitliği gündeme gelmiş; bireysel özelliklerin farklılığına 

daha ılımlı ve olumlu bir bakış açısı gelişmiş ve bu durum özel eğitime de yansımıştır 

(Hallahan ve Kauffman, 1982).  

 

Özel eğitimin ilk ortaya çıktığı dönemlerde, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin 

eğitimleri yatılı ya da gündüzlü özel eğitim okullarında yürütülmekteydi. Sonraları, normal 

okul bünyesinde zihin engelliler sınıfı, görme engelliler sınıfı vb. özel sınıflar açıldı. Ancak 
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giderek, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin normal yaşıtlarından ayrılarak özel eğitim 

ortamlarına yerleştirilmeleri sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulamanın temelinde yatan pek 

çok varsayım vardı. Kırcaali-İftar (1998)’a göre bu varsayımlardan belli başlıları şunlardır: 

 

 Özel eğitim gerektiren öğrencileri normal yaşıtlarından ayırmak, insan haklarına aykırı 

bir durumdur. 

 Normal yaşıtlarından ayrı eğitim ortamlarında sağlanan özel eğitim hizmetleri, özel 

eğitim gerektiren öğrencilerin normal toplum yaşamına uyum sağlamalarını 

zorlaştırmaktadır. 

 Genel eğitim ile özel eğitim arasında, sanıldığı kadar büyük bir fark yoktur. Etkili 

öğretim yöntemlerinin büyük bir çoğunluğu, gerek normal öğrenciler olsun gerek özel 

eğitim gerektiren öğrenciler olsun, tüm öğrencilerde işe yaramaktadır. 

 Bazı özel eğitim gerektiren öğrencilerin gereksinimleri, özel eğitim ortamlarına 

kıyasla, normal eğitim ortamlarında daha iyi karşılanabilir. 

 

Bu varsayımların, “herkese eşit eğitim fırsatı sağlanması” düşüncesinin ve 

normalleştirme ilkesinin eğitsel bir sonucu olarak 1970'li yıllarda İskandinav ülkelerinde 

ortaya çıkan ve sonra, Avrupa ve Amerika'ya sıçrayan, ülkemizde ise 1983 yılında 

uygulanmaya başlayan özel gereksinimli öğrencilerin en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan 

normal eğitim ortamlarında eğitilmesi uygulaması, yani kaynaştırma uygulamaları 

yaygınlaşmıştır (Kırcaali-İftar, 1998; Diler, 1998 ). 

  

 En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesi, özel gereksinimli öğrencinin, hem normal 

akranlarıyla olabildiğince fazla bir arada bulunmasını hem de eğitim gereksinimlerinin en iyi 

şekilde karşılanacağı eğitim ortamına yerleştirilmesi gerektiğini öne süren ilkedir. Özel 

gereksinimli öğrenciler için eğitim ortamları en fazla kısıtlayıcıdan en az kısıtlayıcıya doğru 

sıralandığında ayrı yatılı/gündüzlü özel eğitim okulları en fazla kısıtlayıcı eğitim ortamı olarak 

belirlenirken, genel eğitim sınıfları, yani kaynaştırma sınıfları en az kısıtlayıcı ortam olarak 

düşünülmektedir. En az kısıtlayıcı ortam belirlenirken, özel gereksinimli öğrencinin mümkün 

olduğunca akranları ile bir arada olması hedeflenmektedir. En az kısıtlayıcı ortam, öğrencinin 

en üst düzeyde başarı göstereceği ortamdır (Kargın, 2004). 
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Özel eğitim gerektiren öğrenci, en az kısıtlayıcı eğitim ortamına, yani eğitim 

gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanacağı ve normal yaşıtlarıyla en fazla bir arada 

olacağı eğitim ortamına yerleştirilmelidir. Tüm özel eğitim gerektiren öğrencilerin özellikleri 

dikkate alındığında, çoğu özel eğitim gerektiren öğrenci için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı 

kaynaştırmadır (Kırcaali-İftar, 1998). Normal sınıflarda yürütülen kaynaştırma programları, 

günümüzde yaygınlaştırılmaya çalışılan bir eğitim modelidir (Sucuoğlu, 1991). 

 

Özel eğitim gerektiren öğrenciler en iyi kaynaştırma ortamında yaşıtlarıyla birlikte, 

dışlanmadan eğitim alma şansını yakalamakta ve fırsat eşitliğine sahip olmaktadır. 

Kaynaştırma dışında kalan eğitim ortamları, özel eğitim gerektiren öğrencinin fırsat eşitliğini 

engelleyen, kısıtlayıcı ortamlardır. 

 

Öğrenmek için en iyi ortam öğrenmenin aktif olduğu, öğrencilerin motive edildiği, her 

bir öğrencinin farklılığının kabul edildiği bir yaklaşımda bilginin sunulduğu ortamdır (Neary 

ve Halvorsen, 1995). 

 

Kaynaştırma eğitiminin amacı, genel ve özel eğitimi ayıran sınırları kaldırmak ve 

kaynaştırma öğrencilerini genel eğitim sınıfının aktif bir üyesi yapmaktır (Chopra, 2008). 

 

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri toplumun aktif bir üyesi hâline getirmeyi 

amaçlayan ve genel eğitim sınıflarında, normal gelişim gösteren yaşıtları ile bir arada eğitim 

fırsatı sağlayan kaynaştırma, gelişmiş ülkelerde 1970’li yıllarda uygulanmaya başlanmış ve 

günümüzde birçok ülkede yasal mevzuatı oluşturulmuştur. Ülkemizde ise kaynaştırma 

uygulaması 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” ile 

başlatılmış, 1997’de çıkarılan 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ve buna dayalı olarak 2000 yılında yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği” ile yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır.  

 

 Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS veri tabanından 30.04.2010 tarihinde elde edilen 

verilere göre 2006 yılında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kaynaştırma 

uygulamalarından yararlanan toplam öğrenci sayısı 54.309 iken, 2009 yılında bu sayı 72.425’e 



 
 
 

 

5

yükselmiştir. Bu öğrencilerin 70.563’ü ilköğretim okullarındadır. Ortaöğretim okullarındaki 

kaynaştırma öğrenci sayısı ise 1.862’dir. Bu rakamlar bize ülkemizde genel eğitim sınıflarında 

eğitim gören kaynaştırma öğrenci sayısında giderek bir artışın olduğunu göstermektedir.  

  

 On Yedinci Millî Eğitim Şûrası ve dokuzuncu kalkınma planında da kaynaştırma 

üzerinde önemle durulmaktadır. 13–17 Kasım 2006’da düzenlenen On Yedinci Millî Eğitim 

Şûrası’nda kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflara destek hizmet personeli verilmesi ve özel 

eğitimde kaynaştırma uygulaması yapabilecek sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi için hizmet 

öncesi eğitimde bu alanları dikkate alacak program düzenlemeleri yapılması kararlaştırılmıştır 

(MEB, 20 Ekim 2009). 

  

 Dokuzuncu kalkınma planında (2007-2013) ise özel eğitim gerektiren öğrencilerin 

eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilmesi ve mevcut okulların fiziki koşullarının 

uygun hâle getirilmesi hedeflenmiştir (DPT, 20 Ekim 2009). 

 

Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin Millî Eğitim Şûra kararları ve kalkınma planı 

hedeflerinden hareketle, ilköğretim okulları kaynaştırma uygulamalarında mevcut durumun 

belirlenmesi, bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının 

değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 

1. Katılımcıların demografik özellikleri nelerdir? 

2. Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin okul müdürlerinin görüşleri nelerdir? 

3. Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

4. Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin kaynaştırma öğrenci velilerinin görüşleri nelerdir? 

5. Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

6. Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir? 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri toplumun aktif bir üyesi hâline getirmeyi 

amaçlayan ve genel eğitim sınıflarında, normal gelişim gösteren akranları ile bir arada eğitim 

fırsatı sağlayan ve günümüzde birçok ülkede yasal mevzuatı oluşturulmuş olan kaynaştırma 

eğitimi, ülkemizde 1983 yılında 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” ile 

başlatılmış, 1997’de çıkarılan 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ve buna dayalı olarak 2000 yılında yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği” ile yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kalkınma planında da özel eğitim 

gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilmesi hedeflenmiştir.  

 

 Kaynaştırmadan beklenen yararların sağlanabilmesi, kaynaştırmanın amacına tam 

anlamıyla ulaşabilmesi için bu eğitimin ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmesi çok 

önemlidir. Ülkemizde de kaynaştırmadan beklenen yararların sağlanabilmesi, gerekli görülen 

değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılabilmesi için kaynaştırma uygulaması yapılan 

okullardaki mevcut durumun saptanması gerekmektedir. Bu araştırmayla mevcut kaynaştırma 

uygulamalarının amacına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yeterli ve yetersiz 

yönleri ortaya çıkacak ve bu sonuçlar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığının kaynaştırmayla 

ilgili yapacağı çalışmalara ışık tutacaktır. Araştırma bu açıdan önemlidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ALAN YAZIN TARAMASI 

 

 Bu bölümde, araştırma konusu ile ilgili kavramsal çerçeveye yer verilmiştir. 

 

2.1. Özel Eğitim Gerektiren Bireyler ve Özel Eğitim 

Çağdaş eğitim, bireylerin gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmak üzere bireysel 

farklılıkları dikkate alarak planlanmaktadır. Her toplumda normal gelişim gösteren sağlıklı 

bireyler olduğu gibi, bireysel ve gelişim özellikleri ile yaşıtlarından önemli derecede farklılık 

gösteren, özel eğitim gerektiren, diğer bir deyişle özel gereksinimli bireyler de bulunmaktadır. 

“Beden, zihin, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki özür ve üstün özellikleri yönünden eğitim 

ve öğretim amaçlarını gerçekleştirmek için normal çocukların eğitim hizmetlerine ek olarak, 

bir takım özel hizmet ve önlemleri gerektiren çocuklara özel eğitime muhtaç çocuklar denir” 

(Özsoy, 1998). Kargın (2004)’a göre özel gereksinimli bireyler bedensel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal özellikleri yönünden akranlarından farklı gereksinimleri olan bireylerdir. 573 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’de ise özel eğitim gerektiren birey, “çeşitli nedenlerle, bireysel 

özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı 

farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmıştır.  

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; 

1. Görme engelliler 

2. İşitme engelliler 

3. Konuşma özürlüler 

4. Ortopedik özürlüler 

5. Sürekli hastalığı olan çocuklar 

6. Üstün yetenekliler 

7. Zihinsel engelliler 

8. Uyumsuz çocuklar 

9. Korunmaya muhtaç çocuklar 

10. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar  

şeklinde sınıflandırılmaktadır (Enç, Özsoy ve Çağlar, 1981). 
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Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimi için onların bireysel ve gelişim özellikleri 

dikkate alınarak bazı uyarlamalar yapmak gerekir. Özsoy’a göre (1971) özel eğitim, normal 

diye adlandırılan bireylerden bazı bireysel ve gelişim özellikleri nedeniyle ayrılık gösteren 

çocukların eğitim ve öğretim işlerini kapsayan çalışmalardır. 573 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’de özel eğitim, “özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 

için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların 

özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” olarak tanımlanmaktadır. 

 

2.2. Özel Eğitimin Amaçları 

Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim 

gerektiren bireylerin; 

- Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği 

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 eğitim 

gereksinimleri, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve 

meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlamıştır (MEB, 2006). 

 

2.3. Özel Eğitimin İlkeleri 

- Özel eğitim gerektiren tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri 

doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetinden yararlandırılır. 

- Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. 

- 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, 

içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak yetersizliği olmayan akranları 

ile eğitimlerine öncelik verilir. 
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- Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz 

sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

- Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve 

eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. 

- Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılmaları ve eğitimleri 

sağlanır. 

- Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylere yönelik 

etkinlik gösteren sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışılır 

- Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve 

karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır (MEB, 2006). 

 

2.4. Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Eğitim Alabilecekleri Eğitim Ortamları 

 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de özel eğitime 

ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıf olmak 

üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim okulu/kurumu 

gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini 

sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir. Aşağıda, özel eğitim 

gerektiren bireylerin eğitim aldıkları ortamlar, en fazla kısıtlayıcı eğitim ortamından en az 

kısıtlayıcı eğitim ortamına doğru kısaca açıklanmıştır. Kısıtlayıcılık, özel eğitim gerektiren 

öğrencinin normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olma derecesiyle ilişkilidir. 

 

 2.4.1. Özel Eğitim Okulları 

 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de, “Durumları ayrı bir 

okulda özel eğitim gerektiren bireyler için özür ve özelliklerine uygun gündüzlü ve yatılı özel 

eğitim okulları açılır. ” hükmü yer almaktadır. Ülkemizde yatılı ve gündüzlü özel eğitim 

okulları bulunmaktadır. 

 

  2.4.1.1. Yatılı Özel Eğitim Okulları  

 Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kaydı, aynı özre sahip öğrenciler ile birlikte eğitim 

aldığı özel eğitim okulundadır. Öğrenci gündüz eğitim alırken geceyi de okulun 

yatakhanesinde geçirmekte olup tüm ihtiyaçları burada karşılanır (Batu ve Kırcaali-İftar, 
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2005). Özel eğitim gerektiren öğrencilerin günün 24 saatini, haftanın beş ya da yedi gününü, 

yılın sekiz ayını okulda geçirmelerini gerektiren uygulamalardır (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 

1988). Bu eğitim ortamında öğrenci, günün tamamını okul personeli ve aynı özre sahip 

arkadaşlarıyla geçirdiği için aile ortamından, yetersizliği olmayan akranlarından ve toplumdan 

uzak kalmaktadır. Bu durumda özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitim aldığı yatılı özel 

eğitim okulları en fazla kısıtlayıcı eğitim ortamıdır. 

 

  2.4.1.2. Gündüzlü Özel Eğitim Okulları 

 Bu tür uygulamalar, özel eğitim gerektiren öğrencilerin özür gruplarına göre ayrı bir 

okulda, yalnızca gündüzleri eğitim gördükleri, gün içerisinde eğitimlerini aldıktan sonra 

evlerine geri döndükleri eğitim-öğretim uygulamalarıdır (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 1988). 

Gündüzlü özel eğitim okullarında da özel eğitim gerektiren öğrenci, normal gelişim gösteren 

akranlarıyla çok fazla bir arada olamamaktadır.  

 

 2.4.2. Normal Eğitim Veren Okullar 

 Özel eğitim gerektiren öğrenciler, özel eğitim okullarında eğitim alabilecekleri gibi 

normal eğitim veren okulların özel eğitim sınıflarında ya da normal sınıflarda da eğitimlerini 

sürdürebilirler. 

 

  2.4.2.1. Normal Eğitim Veren Okullardaki Özel Eğitim Sınıfları 

 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de özel eğitim sınıfı, 

“okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren öğrenciler için 

yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre açılan sınıflar” olarak 

tanımlanmış, “Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrencilerin özür ve özellikleri 

doğrultusunda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel eğitim sınıfları açılır.” 

ifadesi yer almıştır. Bu uygulama ülkemizde yaygın olan bir uygulamadır. 

 

 Özel eğitim gerektiren öğrencinin kaydı, normal okul bünyesindeki özel sınıftadır. 

Öğrencinin tüm gereksinimleri, özel sınıfta, özel eğitim öğretmeninin gözetiminde karşılanır 

(Batu ve Kırcaali-İftar, 2005). Özel eğitim gerektiren öğrenciler, okul zamanının % 60’ından 

fazlasında özel eğitim ve destek hizmetlerini, yetersizliklerine yönelik düzenlenmiş özel 
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sınıflarda tam zamanlı olarak alırlar (Ataman, 2003). Özel sınıf ortamında özel eğitim 

gerektiren öğrenci, akademik çalışmalarda ayrıştırılmış ortamda eğitim alırken, yetersizliği 

olmayan akranları ile ders dışı zamanlarda bir araya gelmektedir (Batu ve Kırcaali-İftar, 

2005). 

  

  2.4.2.2. Normal Eğitim Veren Okullardaki Normal Sınıflar (Kaynaştırma) 

 Özel eğitim gerektiren öğrencinin kaydı normal sınıfta olup öğrenci tüm gün boyunca 

normal sınıfta, normal sınıf öğretmenlerinden eğitim almaktadır. Bireysel gereksinimlerine 

bağlı olarak, öğrenci destek ve/veya ek hizmetlerden yararlanabilir (Batu ve Kırcaali-İftar, 

2005). Kaynaştırma ülkemizde yaygın olarak uygulanmakta olup 573 sayılı Özel Eğitim 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de, “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, 

hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda, akranları ile birlikte her tür ve kademedeki 

okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.” şeklinde ifade 

edilmiştir. Özel eğitim gerektiren öğrenciler için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı, yetersizliği 

olmayan akranları ile bir arada eğitim gördükleri normal sınıf, yani kaynaştırma sınıfıdır. 

 

 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006) en az kısıtlayıcı eğitim ortamı, “en az 

sınırlandırılmış eğitim ortamı” olarak ifade edilmiş olup “özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; 

toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki 

davranışlar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla 

destek eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan 

akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamı” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

2.5. Kaynaştırma 

Çağdaş dünyada son zamanlarda tartışılan ve kabul gören, demokratikleşmenin bir 

gereği olan eğitimde eşitlik ilkesi ve bireylerin kendileri için en az kısıtlayıcı çevrede 

eğitilmesi gerektiği görüşünden kaynaklanan kaynaştırmanın çeşitli tanımlarına 

rastlanmaktadır. Kaynaştırma; özel gereksinimi olan bireylerin gereksiniminin tipine, 

derecesine ve kullanılacak kaynakların tanıdığı olanaklara bağlı olarak, mümkün olduğunca 

normal okul programlarına yerleştirilmeleri ve yaşıtları ile eşit eğitim koşullarında birlikte 

eğitilmelerini öngörmektedir (Civelek, 1990). 
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Kırcaali-İftar (1992), kaynaştırmayı, sınıf öğretmenine ve/veya engelli öğrenciye 

destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim 

sınıflarında eğitilmesi şeklinde tanımlamaktadır. 

 

Bir başka tanıma göre kaynaştırma; özellikleri uygun olan özel gereksinimli bireylerin 

bireysel eğitim programları çerçevesinde, normal ve özel eğitim personelinin sorumluluğu 

altında; eğitimsel, sosyal ve süre olarak normal yaşıtlarıyla bütünleştirilmeleridir ((Strain ve 

Kerr, 1981). 

 

MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin (2006) 23. maddesinde ise Kaynaştırma 

yoluyla eğitim; “özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de 

sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, 

ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim 

uygulamaları” olarak tanımlanmıştır. 

 

Yukarıdaki tanımlarda da görüldüğü gibi kaynaştırma kavramının temelinde özel 

eğitim gerektiren öğrencilerin; (1) kardeşleriyle ve akranlarıyla aynı okula gitmeleri, (2) 

akranlarıyla aynı sınıfta olmaları, (3) özel eğitim gerektiren öğrenciye ve/veya öğretmene 

gereksinim duydukları destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması yer almaktadır. Buna göre 

kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin hiçbir özel eğitim desteği olmadan aynı yaştaki 

akranlarıyla yalnızca aynı sınıf ortamında, birlikte eğitilmeleri demek değildir. Tam tersine, 

genel eğitim sınıfında bulunan özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerinin, özel eğitim desteği 

ile birlikte sürdürülmesidir (Kargın, 2004). 

 

Kaynaştırma yoluyla eğitimin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylere destek eğitim 

hizmetleri de verilerek yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada aynı ortamda eğitimlerini 

sürdürmelerini sağlamaktır. Bu uygulamalar kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, 

kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta, tam 

zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. 

Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan 
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akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla 

yapılmaktadır (MEB, 20 Ekim 2009). 

 

2.6. Kaynaştırmanın Yararları 

 Kaynaştırma uygulamalarının, kaynaştırılan örgenciye ve çevresine pek çok yararı 

vardır. Kırcaali İftar’a göre (2007) kaynaştırma uygulamalarının yararları söyle sıralanabilir: 

1. Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin, içinde yaşadıkları toplumla 

bütünleşmelerini kolaylaştırır. 

2. Normal öğrencilerin davranışları, özel gereksinimli öğrencilere model olur. 

3. Kaynaştırma sınıfındaki normal öğrenciler, bireyler arasında var olan farklılıklara karşı 

daha hoşgörülü olmayı öğrenirler. 

4. Kaynaştırma, normal öğrencilerin iş birliği ve yardımlaşma becerilerini arttırır. 

5. Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerle yürüttükleri 

çalışmalar (örneğin eğitim programlarının bireyselleştirilmesi), öğretmenlik bilgi ve 

becerilerine katkıda bulunur. 

6. Kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin diğer personelle iletişim 

ve iş birliğini arttırır. 

7. Özel gereksinimli çocuklarının normal eğitim ortamına devam ediyor olması, anne-

babalara moral verir ve onları çaba göstermeye güdüler. 

 

2.7. Kaynaştırma Uygulamalarında Destek Eğitim Hizmetleri 

 Kaynaştırma, sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal öğrencilerle aynı 

sınıfta eğitim görmesi değildir. Kaynaştırma uygulamalarının amaçlarına ulaşmasında ve bu 

uygulamalardan beklenen yararların sağlanabilmesinde destek özel eğitim hizmetleri önemli 

bir işleve sahiptir. Destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırma öğrencisine ve kaynaştırma 

sınıfı öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleridir. Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri 

sınıf içi yardım, kaynak oda ya da gezici özel eğitim öğretmeni desteği şeklinde yürütülür.  
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 2.7.1. Sınıf İçi Destek Eğitim Hizmetleri 

 Sınıf içinde verilen destek eğitim hizmetleri, öğrenciyi sınıftan ayırmadan sürdürülen 

hizmetlerdir. Sınıf içi destek eğitim hizmetleri, özel gereksinimli öğrenciyi genel eğitim 

sınıfından ayırmadan, öğretmene sınıf içinde sağlanan hizmetlerdir. Aralarındaki temel 

farklılık, desteğin öğrenciye ya da öğretmene sağlanması ile sürekliliğinde ortaya çıkmaktadır. 

Sınıf içi destek eğitim hizmetleri danışman yardımlı genel eğitim sınıfı, özel eğitim öğretmeni 

yardımı ile genel eğitim sınıfı ve yardımcı öğretmenle genel eğitim sınıfı şeklinde 

sınıflanabilir (Kargın, 2004). 

 

 Danışman Yardımlı Genel Eğitim Sınıfı: Danışman yardımlı genel eğitim sınıfında 

özel gereksinimli öğrenci, bir okul gününün tamamını genel eğitim sınıfında geçirir ve 

doğrudan özel eğitim yardımı almaz (Lewis ve Doorlag, 1999). Özel eğitim danışmanlığı, 

sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan normal sınıf öğretmeninin, kaynaştırma öğrencisine 

ilişkin olarak aldığı danışma hizmetidir. Özel eğitim danışmanlığı, bu konuda uzmanlaşmış 

özel eğitim öğretmenleri tarafından sağlanabilir. Bu hizmette özel eğitim danışmanı öğretmene 

öğretimi uyarlama, problem davranışlarla başa çıkma ve öğrencinin sınıfa kabulünü artırma 

konularında danışmanlık yapar. Ayrıca sınıf içinde materyalleri öğrencinin gereksinimlerine 

göre nasıl uyarlayacağı ya da hazırlayacağı, çeşitli malzemeleri nasıl kullanacağı konularında 

da öğretmene bilgi verir. Bu düzenlemede, sınıf öğretmeni eğitimden birinci derecede 

sorumludur. Özel eğitim danışmanı, kaynaştırmanın başarısını artırmak için öğretmene 

önerilerde bulunur ve öğretmen bu önerileri uygular (Lewis ve Doorlag, 1999). Danışman ve 

öğretmen, birlikte çalışarak, kaynaştırma öğrencisinin sorunlarının olası nedenlerini irdelerler 

ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirirler. Öğretmen bu öneriler doğrultusunda, 

kaynaştırma öğrencisiyle sınıfta yürüttüğü çalışmaları farklılaştırır. Özel eğitim danışmanlığı, 

kaynaştırma öğrencisinin davranış ve öğrenme sorunlarının çözümünün, sınıf öğretmeninin 

kendisi tarafından gerçekleştirilmesini sağlar. Dolayısıyla, sınıf öğretmeninin öğretmenlik 

bilgi ve becerilerinin gelişmesine yol açar. Böylece öğretmen, benzer sorunlarla ileride de 

karşılaşması durumunda, bu sorunları kendi başına çözme olasılığı artmış olur (Kırcaali-İftar, 

1998). 
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 Özel Eğitim Öğretmeni Yardımı ile Genel Eğitim Sınıfı: Bu düzenlemede özel 

gereksinimli öğrenci, eğitimini genel eğitim sınıfında sürdürür ve öğretmenden özel eğitim 

desteği alır. Özel eğitim öğretmeni, özel gereksinimli öğrencinin sınıfa uyumunu sağlamak, 

öğretmene öğrenci ile çalışmada yardımcı olmak, engelli olmayan öğrencilerle çeşitli 

etkinlikleri gerçekleştirmek, doğrudan sınıfta öğretim yapmak ve öğrenciler arasında olumlu 

etkileşimi oluşturmak gibi konularda sınıf öğretmenine yardımcı olur (Lewis ve Doorlag, 

1999). Özel eğitim öğretmeninin genel eğitim sınıfında ne kadar süre ile bulunacağı 

öğrencinin gereksinimlerine göre değişebilir. Bu destek hizmetinin avantajı, özel gereksinimli 

öğrencinin sınıftan ayrılmaması ve özel eğitim öğretmeninin sınıf öğretmenine doğrudan 

uygulamada yardım etmesidir (Kargın, 2004). 

 

 Yardımcı Öğretmenle Genel Eğitim Sınıfı: Genel eğitim öğretmeni ve özel eğitim 

öğretmeni sınıf içinde birlikte çalışırlar. Sınıftaki öğrencilerin eğitiminden birlikte 

sorumludurlar ve özel eğitim öğretmeni sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin 

gereksinimlerine yönelik eğitimi sürdürür (Lewis ve Doorlag, 1999). Bu destek sistemi, genel 

eğitim sınıfında iki öğretmenin sürekli birlikte çalışması açısından avantajlı görülmektedir ve 

özel eğitim öğretmeni yardımı ile sürdürülen destek hizmet türünden süreklilik ve 

sorumluluğu paylaşma yönünden farklılık göstermektedir (Kargın, 2004). 

 

 İkinci destek hizmet türü ise kaynak oda ya da gezici özel eğitim öğretmeni desteği 

şeklinde sürdürülen sınıf dışında verilen hizmet türüdür. Kaynak oda ve gezici özel eğitim 

öğretmeni modellerinde, özel eğitim desteği sınıf dışında doğrudan özel gereksinimli 

öğrenciye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir (Kargın, 2004). 

 

 2.7.2. Kaynak Oda ya da Gezici Özel Eğitim Öğretmeni ve Kaynaştırma 

 Kaynaştırma öğrencisinin eğitim ihtiyaçlarının tümünün normal sınıfta karşılanamadığı 

durumlarda, öğrenci belli derslerde normal sınıftan çıkarılarak kaynak odada eğitim görebilir. 

Kaynak odadaki eğitim, özel eğitim öğretmeni tarafından bireysel ya da küçük grup eğitimi 

olarak yürütülür ve genellikle öğrencinin genel eğitim sınıfında gördüğü eğitime paralel bir 

eğitim sürdürülmeye çalışılır. Ancak, kaynak odadaki eğitimin amacına ulaşabilmesinde, 

kaynaştırma sınıfı öğretmeni ile kaynak oda öğretmeninin yakın iletişim ve iş birliği içinde 
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olmaları gerekir. Bunların sağlanamadığı durumlarda, kaynaştırma sınıfındaki eğitimle kaynak 

odadaki eğitim arasında tutarsızlıklar olabilmektedir. Ayrıca, kaynak odada öğretmenle daha 

yakın çalışma fırsatı bulan öğrenci, normal sınıfta da benzer yakınlığı beklemeye 

başlayabilmektedir. Bu da, kaynaştırma öğrencisinin normal sınıfta zorlanmasına yol 

açabilmektedir (Kırcaali-İftar, 1998). 

 

 Gezici özel eğitim öğretmeni bir okuldan diğerine giderek öğrencilere destek özel 

eğitim hizmeti verir. Özel gereksinimli öğrenci bir okul gününün çoğunu genel eğitim 

sınıfında geçirir, ancak günün belli zamanlarında gezici öğretmenden özel eğitim desteği 

almak üzere sınıftan ayrılır (Kargın, 2004). 

  

2.8. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 

 Kaynaştırma uygulamasının başarıyla yürütülmesindeki unsurlardan biri de öğrencinin 

eğitsel programını planlamaktır. Bir öğrenci özel eğitsel hizmetler için uygun bulunduğunda 

ekip çeşitli önemli öğretimsel kararlar almak için toplanır. Öğrencinin önemli eğitsel 

alanlardaki mevcut performans düzeyi tanımlandıktan sonra ekip, öğrencinin gelecek yılki 

programını planlar ve yıllık amaçlar ve kısa dönemli hedefler kurulmuş olur. Sonraki kararlar 

yerleştirmeyi ve hizmetleri ilgilendirir. Öğrencinin katılacağı genel eğitim programı, 

öğrencinin genel eğitime katılımını desteklemede gereken ek yardımlar ve hizmetler ile 

birlikte belirlenir. Özel eğitim ile ilgili hizmetler kalan eğitsel gereksinimleri karşılamak için 

sağlanır. Bu durumda öğrencinin gereksinimlerini sağlanacak olan hizmetlerin türü ve miktarı 

belirlenir. Genel eğitim hizmeti dışındaki yerleştirmeler, tam olarak gerektiğinde meydana 

gelir. Ekip tarafından tasarlanan eğitsel plana “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” denir. Bu 

öğrencinin anne- babasını ve sıklıkla öğrenciyi de kapsayan, bir ekip tarafından üzerinde 

uzlaşılmış bir ekip planıdır. Bir Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı özel eğitim hizmetleri alan 

her öğrenci için hazırlanmaktadır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı her ekip üyesi için 

elverişlidir ve yılda en az bir kez, gerektiğinde daha sık gözden geçirilebilir (Lewis ve 

Doorlag, 1999). 

  

 
 
 



 
 
 

 

17

2.9. Kaynaştırma Uygulamalarını Başarıya Ulaştıran Etmenler 

 Kaynaştırma, sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal gelişim gösteren 

akranlarının eğitim gördüğü sınıfa yerleştirilmesi demek değildir. Kaynaştırma 

uygulamalarının doğru ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir takım ön 

hazırlıkların, düzenlemelerin, uyarlamaların yapılması, genel ilkelerin yerine getirilmesi ve 

temel ölçütlerin karşılanması gerekmektedir (Kargın, 2004). Başarılı bir kaynaştırma için 

gerekli koşullar aşağıda açıklanmıştır: 

  

 2.9.1. Okul Yönetimi ve Diğer Okul Personelinin Kaynaştırmayı Benimsemesi 

. Öncelikle başta okul müdürü olmak üzere tüm okul personeli, özel eğitime ihtiyacı 

olan öğrencilere karşı kabul edici ve destekleyici tutumlar sergilemeli, bu öğrencilerin de 

normal eğitim ortamlarında eğitilme hakları olduğunu kabullenip saygı göstermeli ve 

kaynaştırmanın yararlı bir uygulama olduğuna inanmalıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrenciler ve aileleri daha okula kayıt aşamasından başlayarak okul müdürü, müdür 

yardımcısı, rehber öğretmen, diğer öğretmenler, memurlar ve diğer okul personeli ile etkileşim 

hâlindedir. Öğrencinin ve ailesinin kendini okula ait hissetmesi, öğretmenle birlikte, yukarıda 

sıralanan bireylerin davranışlarından da etkilenecektir (Kargın, 2004).   

 

 Ayrıca, okul yönetiminin kaynaştırmanın gereğine ve önemine inanması, kaynaştırma 

uygulaması içinde yer alan her bir unsurun işini kolaylaştıracaktır. Gerek öğretmenler, gerek 

normal öğrenciler ve gerekse diğer personelin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumunun 

olumlu olması olasılığı artacaktır. Ayrıca, okul idaresinin özel eğitim personeliyle olan iş 

birlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul personeline model olacak ve onları olumlu yönde 

etkileyecektir. Okul yönetiminin kaynaştırmanın gereğine inanması, öğretmenlerin 

bilgilendirilmesi için yapılacak çalışmalarda, sınıflara verilecek öğrenci sayısında, fiziki 

ortamın hazırlanmasında, araç-gerecin sağlanmasında ve okul içinde bir özel eğitim 

öğretmeninin görevlendirilmesinde kolaylık sağlayabilecektir. Okul içinde öğretmenleri 

birbirlerine yardım etmeleri için teşvik etmek, yardımcı olanları, iş birliği içinde çalışanları 

belirli şekillerde ödüllendirmek hem daha önce ortaya çıkmayan iş birlikçi davranışların 

ortaya çıkması olasılığını hem de okul içinde paylaşımcı ortam olma özelliğini arttıracaktır 

(Staınback, Staınback ve Stefanıch, 1996). 
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 Okul müdürü, öğretmene yeni bilgileri kazanmada, gereksinim duyduğu materyalleri 

sağlamada, okul içinde ve dışında gerekli kişilerle iş birliğine girmede yardımcı olmalı ve okul 

genelinde bir kaynaştırma politikasının oluşturulmasına çalışmalıdır (Kargın, 2004).  

 

 2.9.2. Sınıf Öğretmenlerinin Tutumları 

 Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin, sınıflarında kaynaştırma yapmaya istekli ve özürlü 

öğrenciyi kabul edici bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. Kaynaştırma uygulamasının 

başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi öğretmendir (Batu, 2000). Kaynaştırma sınıfı 

öğretmeni kaynaştırmanın, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin hakkı olduğuna ve gerekleri 

yerine getirildiğinde başarıya ulaşacağına inanmalıdır (Kırcaali İftar, 1998). Sınıf 

öğretmeninin kaynaştırma öğrencisini kabul eder bir tutum içinde olması, sınıftaki diğer 

öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine tutumlarını da etkileyecektir (Batu, 2000). Ayrıca 

öğretmen, kaynaştırmada ortaya çıkabilecek sorunları gidermede gerekli çabayı göstermeye ve 

iş birliği yapmaya hazır olmalıdır (Kırcaali İftar, 1998). 

 

 2.9.3. Fiziksel Düzenlemeler ve Eğitim Ortamı 

 Kaynaştırma uygulamasının yapılacağı fiziksel ortamın kaynaştırmanın başarısına 

önemli bir etkisi bulunmaktadır. Fiziksel ortam derslik ve sınıfta bulunan eşyalardan 

oluşmaktadır. Fiziksel ortamın biçimlendirilişinin davranışlar üzerinde doğrudan bir etkisi 

vardır (Lewıs ve Doorlag, 1987). Bu nedenle kaynaştırma uygulamalarında olabildiğince 

fiziksel uyarlamalara gidilmelidir. En önemlisi de, sınıfta öğretmenin ilgilenebileceğinden 

daha çok sayıda öğrenci bulunmamalıdır. Kaynaştırmanın başarılı bir biçimde 

uygulanabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının en fazla 25-30 arasında olmasının ideal olduğu 

öne sürülmektedir (Allan ve Sproul, 1985). Öğretmenlerin kaynaştırmayı kabulünde sınıftaki 

öğrenci sayısının etkili olduğu görülmektedir. Mandell ve Straın (1991) yaptıkları araştırma 

sonucunda, sınıfında fazla sayıda öğrenci olan öğretmenlere göre, daha az sayıda öğrenciyle 

ders yapan öğretmenlerin, kaynaştırmaya karşı daha olumlu ve kabul eder bir tutum içinde 

olduklarını belirtmektedirler. Batu da (1998) yaptığı çalışmada, kaynaştırma öğrencisi bulunan 

sınıfta derse giren öğretmenlerin, sınıflarında bir, en fazla iki kaynaştırma öğrencisi bulunması 

durumunda başarılı olabileceklerini ifade ettiklerini saptamıştır (Batu, 2000). 
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 Genel eğitim sınıfları, normal gelişim gösteren öğrencilerin olduğu gibi kaynaştırma 

öğrencilerinin de gereksinimlerini karşılayacak,  öğrenmelerini kolaylaştıracak sınıfa ve 

etkinliklere katılımını artıracak biçimde düzenlenmelidir. Bu nedenle sınıf öğretmeni, yalnızca 

olumlu tutumlara sahip olma açısından değil, aynı zamanda sınıfın fiziksel çevresini, programı 

ve öğretim yöntemlerini farklı gereksinimlere göre uyarlama ve etkili sınıf yönetimi 

tekniklerini kullanma açısından gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır (Kargın, 2004). 

 

 Ayrıca genel eğitim sınıflarında tüm öğrencilere, birlikte öğrenme, oynama, eğitimsel 

ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı verilmelidir. Öğrenme ortamı sınıf içinde her bir 

öğrencinin kendi gelişimi doğrultusunda ilerlemesine imkân verecek nitelikte olmalıdır 

Bununla birlikte öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil, sosyal ve kişisel yönden de 

gelişmeleri hedeflenmelidir (Salend, 2001). 

  

 2.9.4. Diğer Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

 Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran bir diğer unsur, sınıftaki normal öğrencilerin 

kaynaştırmaya hazırlanmasıdır. Özel gereksinimli olmayan çocuklar, kaynaştırmanın başarılı 

olmasında önemli bir araçtır. Çünkü öğrenciler, okulda öğrendiklerinin tümünü yalnızca 

öğretmen-öğrenci etkileşiminden öğrenmezler. Çocukların öğrendiklerinin önemli bir bölümü 

öğrenci-öğrenci etkileşimi yoluyla gerçekleşmektedir (Staınback ve Staınback, 1984). 

Kaynaştırma uygulamasına ilişkin en güzel ve en ilginç sonuç, özürlü olmayan öğrencilerin 

özürlü öğrencileri kabullenmiş olmalarıdır. Kaynaştırmanın hedeflerinden biri de, özürlü 

öğrencilere normal akranlarıyla etkileşim kurma ve normal akranları tarafından sosyal kabul 

görme fırsatı vermek olduğu düşünülecek olursa, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sınıf 

öğretmeninin, sınıfındaki normal öğrencileri, sınıflarına bir kaynaştırma öğrencisinin 

katılacağı fikrine hazırlaması gerekmektedir (Batu, 2000). 

  

 Sınıftaki diğer öğrenciler özel gereksinimli öğrencinin duygusal, davranışsal ve bilişsel 

özelliklerine ilişkin bilgilendirilmelidir. Eğer öğrencinin engeli onun fiziksel görünümünde de 

farklılığa yol açmışsa, öğretmen bu durumun nedenini diğer öğrencilere anlatmalıdır. Özel 

gereksinimli öğrenci işitme cihazı ya da herhangi bir protez kullanıyorsa, kullanmış olduğu bu 
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yardımcı cihazın ne işe yaradığı diğer öğrencilere açıklanmalıdır. Öğrencilere yapılacak 

açıklamalar onların gelişim düzeyine uygun ve doğru olmalıdır. Sınıf içinde özel gereksinimli 

öğrenci için herhangi bir uyarlama yapılacaksa bu konu hakkında yine diğer öğrencilere bilgi 

verilmelidir. Yapılacak uyarlama çalışmaları fiziksel çevrenin düzenlemesinde olabileceği gibi 

(ön sıralarda oturma vb.) eğitim programının uyarlanması ve değerlendirmede de olabilir. 

Öğretmenin sınıftaki öğrencilere bu tür uyarlamalara ilişkin önceden bilgi vermesi, onların 

özel gereksinimli arkadaşlarını kabulünü kolaylaştıracaktır (Kargın, 2004).  

 

 2.9.5. Destekleyici Özel Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması 

 Kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için genel eğitim sınıfındaki özel 

gereksinimli öğrenciye ve öğretmene, gereksinimlerine yönelik destekleyici özel eğitim 

hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Destekleyici özel eğitim hizmetleri daha önce de 

açıklandığı gibi sınıf içinde ve sınıf dışında sürdürülen hizmetler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kaynak oda, gezici öğretmenlik ve özel eğitim danışmanlığı bu hizmetler arasında yer 

almaktadır (Kargın, 2004).  

  

 2.9.6. Öğrenci Aileleriyle İş Birliği 

 Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşmasında aileler de son derece güçlü 

destekçiler olabilirler. Bu nedenle sınıftaki tüm velilerin sınıf öğretmeni ile iş birliği içinde 

olması gerekir. Bazı aileler çocuklarının kaynaştırılması için çok istekli olabilirken, bazı 

aileler kaynaştırma konusunda korkulara sahip olabilirler. Ailenin kaynaştırmaya istekli 

olması, kaynaştırmanın başarılı uygulanabilmesinde son derece önemlidir. Böylece 

öğretmenin,  aileyi gerek okulda gerekse evde öğrenilenleri pekiştirme konusunda yardımcı 

olarak kullanması kolaylaşacaktır. Eğer aile kaynaştırmanın yararına inanmıyorsa, öğretmenin 

yardım alma olasılığı düşecektir (Batu, 2000). 

 

 Normal öğrenci aileleri de kaynaştırma hazırlıklarında yer verilmesi gereken ve 

üzerinde önemle durulması gereken bir gruptur. Normal öğrenci ailelerinin okulda ve sınıfta 

kaynaştırma öğrencilerini kabul etmeleri, normal öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine 

yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle normal öğrencilerin ailelerine de 

kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri düzenlenmesi önemlidir (Batu, 2000). 
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 Kaynaştırma öğrenci velileri, çocuklarının okulda kazandıkları becerileri evde 

destekleyerek gelişimlerine katkıda bulunmalı, diğer veliler ise özel gereksinimli öğrencinin 

sınıfa kabulü ve akran desteğinin sağlanması konusunda çocuklarına model olmalıdırlar. 

Velilerle iş birliğinin sağlanması, olumlu ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde, sınıf 

öğretmeni destekleyici olmalı ve uygun ortamlar yaratmalıdır (Kargın, 2004).  

  

2.10. Diğer Ülkelerde Kaynaştırma Uygulamaları 

 ABD 

 Özel eğitim süreci 19. yüzyıla dayanan Amerika’da, 1970’li yıllarda engelli çocuğu 

olan ailelerin, çocuklarının okullarından dolayı etiketlenmelerine ilişkin protestoları ile 

kaynaştırmaya ilişkin ilk yasal mevzuat oluşturulmuştur (Uysal, 1995). 1975 yılında çıkarılan 

P.L.94,142 Tüm Engelliler İçin Eğitim Yasası ile engelli tüm çocuk ve gençlere verilen 

hizmetin tek bir çatı altında toplanması kararlaştırılmış ve en az kısıtlayıcı çevre fikri önem 

kazanmaya başlamıştır. Bu yasa devlet okullarının tüm engelli öğrencilere hizmet edebilecek 

şekle getirilmesi, ayırımcı olmayan bir değerlendirme süreci, bireyselleştirilmiş eğitim, en az 

kısıtlayıcı çevre, aile katılımı ve uygun yöntemler olmak üzere 6 temel ilkeyi kapsamaktadır 

(Turnbull, ve diğerleri, 2004.). 1990 yılında P.L.94,142 yeniden düzenlenerek P.L.101,476 

Engelli Bireylerin Eğitimi Yasası (Individuals With Disabilities Education Act-İDEA) adını 

almıştır (Batu, 1998). 

 

Japonya 

Engelli çocukların engel türlerine göre ayrıştırılmış okullarda eğitim görebileceklerini 

öngören Okullaştırma Kanunu bulunmaktadır. Ancak, engelli öğrenciler ve ailelerin genel 

isteği normal okullara devam etme yönündedir. Kamuoyunda bu yönde oluşan bir baskıdan 

dolayı gün geçtikçe kaynaştırma uygulaması yapılan okulların sayısında artış gözlenmektedir. 

 

Kaynaştırma eğitimi Japonya’da 1973 yılından beri uygulanmaktadır. Yetkililer 

uygulamanın başladığı ilk zamanlarda, buna karşı çıkmakla birlikte daha sonra oluşan 

kamuoyu baskılarına dayanamayıp bütünleştirmeyi ve kaynaştırmayı benimseyen yeni bir 

eğitim sistemi oluşturmuşlardır. Önceleri sadece ilköğretim düzeyinde uygulanan kaynaştırma, 

daha sonraları ileri eğitim düzeylerine de yayılmıştır (Battal, 2007). 
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Belçika 

Özürlüler eğitimi, öğrencinin normal anaokuluna giriş yaşı olan 2,5-3 yaşında başlayıp 

21 yaşına kadar devam eder. Bir çocuk 2,5 yaşından itibaren özürlüler anaokuluna 

kaydolabilir. Özürlüler ilkokulu eğitimi, normal olarak 6 yaşında başlar. Bu yaş süresi en fazla 

iki yıl ertelenebilir. Yani özürlüler ilkokulu eğitimine başlangıç yaşı sekiz yaşına kadar 

uzatılabilir. Bu geçişi öğretmenler kurulu ve rehberlik merkezinin tavsiye kararı belirler. Okul 

ve rehberlik merkezinin kararı ile özürlüler anaokulu eğitiminden normal ilkokul eğitimine 

geçmek mümkündür. Özürlüler ilkokulu eğitimi normal olarak yedi yıl sürer. Yani çocuklar on 

üç yaşına kadar bu okula devam ederler. Ortaöğretime geçiş bu okulda da iki yıl ertelenebilir. 

Özürlü öğrencilerin okullara taşınma işlemini yetkili makamlar üstlenmektedirler. 

 

Kaynaştırma; bir özürü olmasına rağmen, normal eğitime devam eden öğrencilere 

verilen eğitimi içermektedir. Kaynaştırma uygulamalarında; normal temel eğitim okulları ile 

özürlüler eğitimi okulları birlikte görev yapmaktadırlar. Böylece, özürlü öğrenciler, normal 

temel eğitim okulunda derslere ve faaliyetlere devam edebilirler. Kaynaştırma geçici veya 

sürekli olabilir ve aynı zamanda derslerin ve faaliyetlerin sadece bir bölümünü veya tamamını 

kapsayabilir (Battal, 2007). 

 

Almanya 

Organize edilmiş özel okullar sistemine sahip olan Almanya’da, bedensel, zihinsel, 

ruhsal ya da sosyal yönden engelli olan veya dil yetersizliği ya da başka nedenlere dayalı 

öğrenme güçlüğü olan ve normal eğitim kurumlarında başarılı olamayan öğrencilerin özel 

okullara devam etmeleri gerekmektedir (Sağlam, 1999). Halen engel grupları için ayrıştırılmış 

özel okullar mevcut olmakla birlikte Almanya’da engellilerin aşırı himaye ve izolasyonundan 

kaçınmak için benimsenen “mümkün olduğunca özel yardım – mümkün olduğunca birlikte 

eğitim” ilkesi kaynaştırma uygulamalarını destekler görünmektedir (OECD, 1995). 

 

İngiltere 

1981 yılında Eğitim Yasası ile özel eğitim gereksinimi olan bireylerin normal eğitim 

okullarında eğitim almalarını sağlayarak, kaynaştırmanın yasal şeklini almasını sağlamıştır 

(OECD, 1995). Özel eğitimle ilgili son düzenlemelerin en önemli özelliği, özel eğitim alacak 
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çocukların önemli bir bölümünün eğitimlerinin normal eğitim ortamlarında yapılmasının 

sağlanmasıdır. İngiltere’de de kaynaştırma çok yaygın olarak uygulanmakta ve özel eğitime 

ihtiyacı olan bireyler, zorunlu olunmadığı durumlarda, kaynaştırma dışında bir eğitsel 

düzenleme içine alınmamaktadır (Batu, 1998). 

 

Fransa 

Özel eğitim alanında iki yüz yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Fransa, özel eğitim 

alanında ilk kapsamlı düzenlemesini 1960 yılında yapmış, 1975 yılında çıkardığı özel bir 

yasayla engelli çocukların da zorunlu eğitim kapsamına alınmasını ve eğitimin normal 

sınıflarda verilmesini, mümkün olmadığı durumlarda ise bu öğrencilerin özel alt sınıflara 

alınmasını ya da engellerine göre diğer özel eğitim kurumlarına gönderilmelerini karara 

bağlamıştır (Sağlam, 1999). Kaynaştırma uygulaması yapılan normal okullarda engelli 

öğrencilerle psikolog, özel eğitimci ve çocuğun gelişiminden sorumlu uzmanlar ilgilenir. Bu 

ekip okul, doktor ve öğretmenlerle birlikte iş birliği içine girer. Fransa’da kaynaştırma eğitimi 

okul öncesi dönemde başlar. Okul öncesi dönemden sonra ise bazı çocuklar kaynaştırmaya 

devam edebilirken diğerleri özel yardımın verileceği sınıflarda ya da normal okulların özel 

sınıflarında eğitimlerine devam edebilmektedirler (Mc Conachie, Smyth, Bax 1995). 

 

Hollanda 

Hollanda’da uygulamada kaynaştırmanın daha da yaygınlaştırılması yönünde genel bir 

istek olsa da, anne-baba örgütlerinin öğrenme yetersizliği olan çocukların kaynaştırılabileceği 

konusunda şüpheleri vardır. Anne-babalar bu çocukların mevcut problemlerinin 

kaynaştırmayla daha kötüye gideceğini düşünmektedirler. Normal okullarda kaynaştırmaya 

yönelik tutumlar olumludur (Kuz, 2001). Hollanda’da kaynaştırma uygulamalarına geçiş 

sürecinde en büyük sorun, eğitim sisteminde normal eğitim ve özel eğitimin mevzuat, finansal 

alan, öğretmen yetiştirmesi gibi her alanda birbirinden ayrılmış olmasıdır (Meijen, Pijl ve 

Hegarty, 1994). Özel eğitim maliyetinin genel eğitim maliyetinden çok fazla olmasına karşın 

kaynaştırma uygulaması yaygın değildir. Çünkü Hollanda eğitim sistemi özel eğitim 

öğrencilerinin maliyetlerini karşılamakta, bu durum da özel eğitimi cazip hâle getirmektedir. 

Ayrıca sistem özel eğitime yönlendirilen öğrencinin normal eğitime geri dönmesini 

kolaylaştıracak şekilde düzenlenmemiştir. Son zamanlarda kaynaştırma eğitimde reform 
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politikalarının temel öğesi durumuna gelmiştir (Meijen, Pijl ve Hegarty, 1994). Normal 

okullardaki temel eğitim basamağında kaynaştırmalı eğitim uygulaması gittikçe 

yaygınlaşmaktadır (Sağlam, 1999). 

 

İsviçre 

İsviçre’de engellilerin eğitimiyle ilgili olan ödeneklerin tümünün ya da bir bölümünün 

Federal Maluliyet Sigortasından karşılanması, engellilere yönelik hizmetlerin gelişmesine 

neden olmuştur. İsviçre’de federal eğitimin kantonların yetkisi dâhilinde olması, engellilere 

verilen hizmetlerin çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle İsviçre’deki eğitim 

sistemi diğer ülkelerden daha karmaşıktır. Sigorta kuruluşları ağır engelli çocuklara özel 

eğitim kurumlarına gitmeleri hâlinde finansal destekte bulunmalarına rağmen bazı kantonlar 

kaynaştırma uygulamalarına başlamıştır (OECD, 1995). Özel yardım veya ek hizmete ihtiyacı 

olan çocuklar ya normal okuldaki özel bir sınıfa alınır ya da özel bir okula gönderilir. 

İsviçre’de ayrıştırma eğitimine karşı kaynaştırma eğitimi şeklinde bir kutuplaşmaya girmekten 

kaçınılmıştır. Bu farklılaşmış sistem, kaynaştırmaya açık ve esnek bir görünüm arz etmektedir 

(Mc Conachie, Smyth, Bax 1995). 

 

İtalya 

İtalya, engelli çocukların sosyal ve aile yaşantılarındaki eksikliğin teknik yardımla 

giderilemeyeceğini görmüş ve 1975 yılından beri kanunlarla engelli olan ve engelli olmayan 

tüm çocuklara aynı okullarda okuma zorunluluğu getirmiştir (Kuz, 2001). Anne-babalar ve 

toplum kaynaştırmayı önemli bir eğitimsel hedef olarak kabul etmiş gözükmektedir. İtalya’da 

şu anda özel eğitime ihtiyacı olan çocukların % 99’u normal eğitim bünyesinde öğrenim 

görmektedir. İtalya’da kaynaştırma uygulamalarındaki en önemli sorun öğretmenlerin 

kaynaştırma uygulamalarını nasıl gerçekleştireceklerini ve engelli öğrencilere nasıl 

yaklaşacaklarını bilememeleridir. İtalya’da öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitim 

programlarına katılmaları, kaynaştırma uygulamalarına bir fayda sağlamamıştır. Zaten 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu hizmet içi eğitim programlarından faydalanmamıştır. İtalya 

kaynaştırmayı şiddetle savunmakla birlikte sistematik merkezi bir değerlendirmenin eksikliği 

nedeniyle kaynaştırma politikasının etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir (Meijen, Pijl ve 

Hegarty, 1994). 
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İsveç 

1960’lı yıllara kadar, fiziksel, duygusal ve zihinsel engelli olan bireyler ayrıştırılmış 

okullarda özel eğitim almaktaydı, bunun dışındaki engelli öğrenciler de normal okulların özel 

sınıflarında eğitim almaktaydı. Gelişen ekonomik koşullarla birlikte 1960 ve 1970’li yıllarda, 

özel eğitim imkânları yaygınlaştı ve ayrıştırılmış eğitimde çok büyük artış olmuştur. Daha 

sonra İsveç’te kısa bir zamanda özel eğitim ve kaynaştırma alanında büyük ilerlemeler 

kaydedilerek birçok özel okul kapatılmış ve birçok özel eğitim şekli uygulamadan 

kaldırılmıştır (Kuz, 2001). 

 

Birçok ülkede kaynaştırmaya yönelik yaşanan bazı sorunlar İsveç’te de var olsa da 

İsveç hükümeti, kaynaştırma uygulamasını destekleme ve incelemelerin yapılması konusunda 

son derece kararlıdır (OECD, 1995). 

 

Portekiz 

Portekiz eğitim sistemini yeniden düzenleyen 1986 Temel Eğitim Yasası’nda özel 

eğitimin genel amacı, bedensel ve zihinsel engelli çocukların toplumsal ve eğitimsel 

uyumlarının sağlanması olarak ifade edilmiştir. Bu amaçla birlikte kaynaştırma uygulamasına 

önem ve öncelik verilmesi planlanmıştır. Ancak mali sıkıntılar nedeniyle tam olarak 

uygulanamamıştır. Bu nedenle özel ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla özel eğitim verilmesi 

yoluna gidilmiştir. Bununla birlikte özel eğitim ve kaynaştırma birlikte yürütülmektedir      

(Mc Conachie, Smyth, Bax 1995). 

 

2.11. Türkiye’de Kaynaştırmaya Yönelik Yasal Düzenlemeler 

 Ülkemizde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik ilk kapsamlı yasanın adımları 

1983’te yürürlüğe giren 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile atılmıştır. Bu 

kanunda özel eğitimle ilgili tanımlar, özel eğitimin temel ilkeleri, ilgili kurumlar ve görevleri, 

özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tespiti, yerleştirilmeleri, izlenmeleri ve çeşitli hükümler 

ile ilgili bölümler yer almış ve bu kanun doğrultusunda çeşitli yönetmelikler yayınlanmıştır 

(Şura Raporu 1999). Bu kanunda yer alan  “Durumları ve özellikleri uygun olan özel eğitime 

ihtiyacı olan öğrencilerin normal kurumlarda normal akranları arasında eğitilmeleri için 

gerekli tedbirler alınır.” ifadesi ile kaynaştırma uygulamaları zorunlu hâle getirilmiştir. Ancak 



 
 
 

 

26 

kaynaştırma uygulamalarının net olarak açıklanmamış olması, kaynaştırmanın hayata 

geçirilmesini zorlaştırmıştır. Böylece 1985 yılında yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç duyulmuştur. 

09.02.1985 tarih ve 18953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Okulları 

Yönetmeliği’nin 74. maddesinde, resmî ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrenci bulunduğu ve özel sınıf açılmadığı hâllerde, bu çocukların 

normal sınıflara devam ettirileceği ve takviye amacıyla okulda açılan yardımcı dersliklere 

gönderileceği ifade edilmiştir. Bu yönetmelik destek eğitim hizmetlerini de ele alması 

açısından önemlidir (Kuz, 2001). 

 

 20.04.1988’de yayımlanan Özel Gereksinimli Çocukların Normal Sınıflara 

Kaynaştırılması Yoluyla Eğitimi Genelgesi’nde, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin 

kaynaştırılmasına yönelik esaslar yer almakta olup, özellikle genelgenin 5. maddesinde 

“Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) görevlilerinin özel eğitime muhtaç çocukların 

bulunduğu okulları ziyaret etmesi, çocukların karşılaştıkları güçlüklerle ilgili olarak çocuğa, 

öğretmene, yöneticilere ve ayrıca ailelere gereken konularda açıklamalar yaparak, seminerler 

vererek yardımcı olacaktır.” denilmiştir. 7. maddede ise “Bu öğrencilerin sosyalleşmeleri ve 

kendilerine olan güvenlerinin artması için okulda sınıf içi ve sınıf dışı faaliyetlere katılmaları 

ve sorumluluk almaları sağlanacak; yetenek ve kapasiteleri oranında söz konusu faaliyetlerle 

ilgili becerileri kazanmalarına çalışılacaktır.” denilerek başarılı bir kaynaştırma için yapılması 

gerekenler açıklanmıştır (Kuz, 2001). 

 

 1990’da düzenlenen XIII. Millî Eğitim Şûrası kararları doğrultusunda 13-15 Mayıs 

1991 tarihlerinde Türkiye'deki özel eğitimin durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini 

kapsayan "I. Özel Eğitim Konseyi" toplanmıştır. Bu konsey Türkiye'de özel eğitim konusunda 

yapılmış oldukça kapsamlı ve şûra nitelikli bir çalışmadır. Bu Konseyde uygulamayı olumlu 

yönde etkileyebilecek kararlar alınmıştır. Konseyde, kaynaştırma programının 

yaygınlaştırılması, eğitimlerin uzman kişilerce hazırlanan bireysel eğitim programı dâhilinde 

uygulanması ve takiplerinin yapılması kararı alınmıştır (Kargın, 2003).  

 

 06.06.1997 tarih ve 23011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 573 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname (MEB, 14 Ekim 2009) ile özel eğitim yeni bir yapıya kavuşmuş, 
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kaynaştırma esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu kararnameyle birlikte kaynaştırma 

uygulamaları yaygınlaşmıştır. Kararnamede erken eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim, 

kaynaştırma, özel eğitim desteği kavramlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kararnamenin 

eğitim ortamları başlığı altında yer alan kaynaştırma, “Özel eğitim gerektiren bireylerin 

eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranlarıyla birlikte her tür ve 

kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.” şeklinde 

ifade edilmiştir. Kararnamede özel eğitimin temel ilkeleri başlığı altında; 

Madde 4 - Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle 

ilgili temel ilkeler şunlardır:  

a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda 

ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.  

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) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, 

muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte 

eğitilmelerine öncelik verilir.  

e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz 

sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş 

birliği yapılır.  

f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve 

eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.  

g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır.  

h) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin 

örgütlerinin görüşlerine önem verilir.  

i) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve 

karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.  

 

 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi esas alarak oluşturulan ve Ocak 2000 

yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (MEB, 20 Ekim 2009) 

kaynaştırma; ayrı bir kısımda daha net bir şekilde ele alınarak ilkeleri, uygulama ölçütleri, 
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kaynaştırma türleri, kaynaştırma uygulamalarında görev ve sorumluluklar ile değerlendirme 

açıklanmıştır. Bu yönetmeliğin “Kaynaştırma Uygulamaları” başlıklı yedinci kısmında; 

 

Kaynaştırma  

Madde 67- Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan 

akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim 

ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin 

sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.  

 

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama İlkeleri  

Madde 68- Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ilkeleri şunlardır: 

a) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme 

hakkı vardır.  

b) Hizmetler bireylerin yetersizliklerine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimlerine 

göre plânlanır. 

c) Hizmetler okul merkezli olur.  

d) Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi 

dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.  

e) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.  

f) Kaynaştırma, bir program dâhilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır.  

 

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama Ölçütleri  

Madde 69- Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ölçütleri şunlardır: 

a) Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda özel eğitim gerektiren öğrencinin 

gereksinimleri çerçevesinde kurumun fiziksel, sosyal, psikolojik ortamında ve eğitim 

programlarında destek hizmetler ile gerekli düzenlemeler (kaynak oda, rehberlik ve 

psikolojik danışma servisi, bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme ve 

uygulama birimi kurulması; rampalar, ses yalıtımı, ışık düzenine dikkat edilmesi gibi) 

yapılır.  

b) Kaynaştırma uygulamalarına devam edecek öğrencilerin birden fazla yetersizliği 

olmamasına, erken yaşta tanılanmış, ailesinin iş birliğine açık ve eğitim almaya yatkın, 
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cihaz kullanması gerekenlerin mutlaka cihazlandırılmış, zihinsel öğrenme yetersizliği 

olan öğrencilerin hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olmalarına dikkat edilir.  

c) Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda tüm kurum personelinin, öğrencilerin, 

ailelerin ve yakın çevrelerinin özel eğitim gerektiren öğrencilerin bireysel ve gelişim 

özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri esastır.  

d) Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları bireye 

uyarlanarak uygulanır, bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenir.  

 

Tam Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması  

Madde 70- Tam zamanlı kaynaştırma uygulaması:  

a) Özel eğitim gerektiren bireylerin, akranları ile birlikte okul öncesi, ilköğretim, 

ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında aynı sınıfta eğitim görmesi ve sosyal 

açıdan bütünleştirilmesi için; özel eğitim destek hizmetleri, özel araç-gereç ve eğitim 

materyalleri sağlanır. Eğitim programı bireyselleştirilerek uygulanır ve gerekli fiziksel 

düzenlemeler yapılır. Kaynaştırma uygulamaları yapılan okullarda, sınıf mevcutlarının 

okul öncesi eğitim kurumlarında 14, ilköğretim kurumlarında 30 öğrenciyi aşmamasına 

dikkat edilir. Özel eğitim gerektiren öğrenciler her sınıfa eşit olarak dağıtılır, bir sınıfta 

yetersizliği aynı olan en fazla iki öğrenci uygulamaya katılır. 

b) Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için okul öncesi eğitim, 

ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında özel eğitim sınıfları, özel eğitim 

hizmetleri kurulu tarafından açılır. Bu sınıfların mevcudu en fazla okul öncesi eğitimde 

6, ilköğretimde 12, ortaöğretimde 20 ve yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur. 

c) Özel eğitim okulunun yatılılık olanaklarından yararlanan öğrencilerden, akranları 

arasında eğitim alması uygun görülenler, yakın çevrelerindeki okul öncesi eğitim, 

ilköğretim, ortaöğretim kurumlarından eğitim alırlar. Servis giderleri özel eğitim 

kurumunca karşılanır. 

d) Yetersizlikleri olmayan bireyler, istekleri doğrultusunda, özellikle okul öncesi 

eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında 

açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. En fazla 5’i özel eğitim gerektiren birey olmak 

üzere, bu sınıfların mevcutları en fazla okul öncesi eğitimde 14, ilköğretim-

ortaöğretimde 20 ve yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur.  
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Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulamaları  

Madde 71- Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları:  

a) Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflara veya özel eğitim sınıflarına devam eden 

öğrencilerin; özel eğitim/kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların etkinliklerine 

katılması, kaynak oda, rehberlik ve araştırma merkezi ile özel eğitim kurumundan 

destek eğitimi alması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

b) Özel eğitim okulunda kaydı olan bazı öğrencilerin kaynaştırma uygulaması yapılan 

sınıfların etkinliklerine katılması için gerekli önlemler alınır. 

c) Personeli ve fiziksel koşulları uygun olan özel eğitim okullarında, çevredeki diğer 

öğrencilerin de hazırlanan program çerçevesinde her türlü eğitim ortamından 

faydalanmaları sağlanır.  

d) Birden fazla yetersizliği olan öğrencilerin özel eğitim okullarında gündüzlü olarak 

açılan özel eğitim sınıflarında; özel araç-gereç, eğitim materyali kullanılarak, 

gelişimsel öğretim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması ve sosyal 

bütünleşmenin sağlanması için gerekli önlemler alınır. Bu sınıfların mevcudu en fazla 

6 öğrenciden oluşur, sınıfta iki öğretmen görevlendirilir. Bu öğrencilerin 

değerlendirilmesinde, bireyselleştirilmiş eğitim programlarında belirlenen amaçların 

gerçekleştirilmesi esas alınır.  

 

Kaynaştırma Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar 

Madde 72- İlgili mevzuatta belirtilen görevleri yanında: 

a) Müdür; kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri planlar ve 

uygulanmasını sağlar, özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar.  

b) Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen; bireyselleştirilmiş eğitim programlarını 

uygular, değerlendirir, gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. 

c) Öğretmen; özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için 

önlemler alır, bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, 

programını bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar 

ile iş birliği içinde çalışır. 

d) Rehber öğretmen-psikolojik danışman, kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen 

öğrenciler için, uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulamada yer alan 
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öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik 

eder. 

e) Aile; programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, 

gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir. 

f) Özel eğitim gerektiren bireyi değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve 

yöneltme kararında isteğini belirtir.  

 

Değerlendirme  

Madde 73- (Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Kaynaştırma uygulamalarında 

eğitimlerini sürdüren öğrenciler, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili 

hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, 

sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Değerlendirmede, öncelikle 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır. 

 

Görme yetersizliği olan öğrencilere yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. 

Braille-kabartma yazı olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye 

okutmasıyla değerlendirilir. Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan 

yararlanılabilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.  

 

İşitme yetersizliği olan öğrenciler; ilköğretim ve ortaöğretimde istekleri doğrultusunda, 

yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar. Bu 

öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.  

 

Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden; yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü 

olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, 

çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir.  

 

Dil ve konuşma güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, ödevler 

ve projeler dikkate alınır.  
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Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı 

sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar. 

Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği olan öğrencilerin bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa 

yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.  

 

Otistik ve duygusal uyum güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmeleri, öğrencilerin 

hazır oldukları zamanlarda yapılır.  

 

Sosyal uyum güçlüğü olan öğrencilerin durumu, okul tarafından ayrıntılı bir rapor 

düzenlenerek özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir. Özel eğitim hizmetleri kurulu, bu 

öğrenciler için tedavi, psikolojik danışmanlık, rehabilite, bakım-gözetim-koruma altına alma, 

moral ve maddi destek gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerekli 

önlemlerin alınmasını sağlar. Bu öğrencilerin değerlendirilmesinde rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri servisinin görüşü dikkate alınır, esnek ve hoşgörülü davranılır.  

 

 2006 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (MEB, 20 Ekim 

2009) kaynaştırma uygulamaları “kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları” başlığı altında ele 

alınmıştır. Yönetmelikte kaynaştırma yoluyla eğitim “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte 

resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 

sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.” şeklinde tanımlanmış, 

kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında dikkat edilecek hususlar açıklanmıştır. Bu 

hususlar şöyle sıralanmaktadır: 

a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 

akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır.  

b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği 

olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel 

eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma 

uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı 

sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır.  
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c) Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre 

planlanır. 

ç) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan 

akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda 

uygulanan eğitim programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre bu 

yönetmeliğin 26 ve 27. maddelerinde belirtilen eğitim programını takip ederler. 

Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları 

doğrultusunda BEP hazırlanır.  

d) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, bu yönetmeliğin 

73. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur.  

e) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin 

yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul 

ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde 

yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek 

eğitim odası açılır.  

f) Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve 

onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince 

yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce 

bilgilendirilir.  

g) Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki 

birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.  

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf 

mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin 

bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek 

şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel 

eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu 

sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.  

h) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti 

almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf 

içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.  
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ı) Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları 

kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı 

derslere ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır.  

i) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim 

performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve 

teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.  

j) Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve 

kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı 

sınıfta eğitim görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve 

kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir.  

k) Yetersizliği olmayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda, çevrelerindeki özel eğitim 

okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları 5'i özel 

eğitime ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 14, ilköğretim ve 

ortaöğretimde 20, yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur.  

l) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin bulunduğu ilköğretim 

okullarında bu öğrencileri örgün eğitime hazırlamak amacıyla gerektiğinde hazırlık 

sınıfları açılabilir. Bu sınıflardaki eğitim-öğretim hizmetleri, bu Yönetmeliğin 48. 

maddesindeki hükümler doğrultusunda yürütülür.  

  

 Ayrıca, kaynaştırma yoluyla eğitim alan bireylerin özür gruplarına göre başarı 

durumlarının nasıl değerlendirileceğine de yönetmelikte ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde ise destek eğitim odasıyla ilgili olarak “Okul ve 

kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile 

eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası 

açılır.” denilmiş ve destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde 

dikkate alınacak hususlar açıklanmıştır. Bu hususlar aşağıdadır: 

a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî 

eğitim müdürlükleri tarafından açılır.  
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b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek 

eğitim odası açılabilir.  

c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince 

yapılır.  

ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri 

doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her 

öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır.  

d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders 

saatinin % 40'ını aşmayacak şekilde planlanır.  

e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir 

eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan 

öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.  

f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik 

türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur.  

g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, 

işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim 

görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek 

eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM'da görevli 

öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.  

ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan 

değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.  

h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders 

saatleri içinde yapılır.  

ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü 

dikkate alınarak belirlenir.  

 

2.12. Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Araştırmalar 

Kargın’ın (2005) yaptığı öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi konulu araştırmasında, Türkiye’de 

kaynaştırmaya ilişkin birçok problem olduğu; öğretmenler, anne-babalar ve okul 

yöneticilerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerileri ile okulların sınıf 
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büyüklüğü, öğretim materyalleri ve destek servislerinin sınırlı olduğu görülmüştür.  Ayrıca, 

sınıf öğretmenlerinin engelli çocuklara öğretim yapmak ve sınıfta bu çocukları desteklemek 

konusunda yeterli eğitim almadıkları bildirilmiştir. 

 

Yıkmış’ın (2006) yaptığı il millî eğitim yöneticilerinin kaynaştırma uygulamasına 

yönelik görüş ve önerileri konulu araştırmasında, il millî eğitim yöneticileri kaynaştırma 

uygulamasının yasal düzenlemelerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Yöneticilerin 

çoğunluğu bütün engellilerin kaynaştırma uygulamasına alınması gerektiğini belirtirken, bir 

kısmı da sadece ortopedik engellilerin kaynaştırmaya alınması yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Ayrıca, yöneticiler Millî Eğitim Bakanlığından ayrı okullar yapılmasını beklerken, okul 

yönetiminden ve öğretmenlerden kaynaştırma uygulamasına inanmalarını beklediklerini de 

ifade etmişlerdir. Ailelerden beklentileri ise çocuklarının engelini kabul etmeleri yönünde 

olmuştur. Kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda yaşanılan sorunlara ilişkin ise herhangi 

bir bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir. Yöneticiler kaynaştırma uygulamasının engelli 

öğrenciye, ailesine ve normal öğrencilere moral verdiğini, sınıf öğretmenine ise bireysel 

farklılıklara göre öğretim yapmaları yönünde yarar sağladığını ifade etmişlerdir. Müdür ve 

öğretmenleri kaynaştırma uygulamasına hazırlamak için hizmet içi etkinlikler düzenlendiği ve 

kaynaştırma uygulamasının Rehberlik Araştırma Merkezlerinin yönlendirmesiyle gerçekleştiği 

yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. Yöneticilerin çoğu kaynaştırma başlatılacak bir okulda 

kaynaştırma uygulamasında görev alacak kişilerin bilgilendirilmesini önermişlerdir. 

 

 Nizamoğlu (2006) tarafından yapılan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarındaki yeterlikleri konulu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin, kaynaştırma 

uygulamalarında okullarında destek hizmet olarak sadece rehber öğretmenden yardım 

aldıkları, okul dışı uzmanlarla yeteri kadar bilgi alışverişinde bulunmadıkları tespit edilmiştir. 

Sınıf öğretmenleri, öğrencinin özel gereksinime ihtiyacı olduğunu eğitim-öğretim dönemi 

içinde fark ettiği, öğrenciye hazırlık yapmak için dönem ortasını seçtiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca öğretmenlerin geleneksel yöntemler kullanarak, öğrencilerin özel gereksinimi olup 

olmadığını belirleme ve öğrenciyi sınıfa hazırlama çalışmaları yaptığı tespit edilmiştir. Sınıf 

öğretmenlerinin, özel gereksinimli öğrencinin özel gereksinimlerini ve işlevde bulunma 

düzeylerini belirlemeye yönelik olarak sınırlı çalışmalar yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf 
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öğretmenlerinin amaç belirlemede sistemli bir çalışma içerisinde olmadıkları ve kendi 

yöntemlerine göre yazılı olmayan amaçlar belirledikleri saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin,  

öğrencilerin etkileşimini kolaylaştırmak amacıyla yöntem ve etkinliklerde bir planlama 

yapmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, özel gereksinimli öğrencinin eğitimi için, 

yöntem ve etkinlik belirleme konusunda yardım alma amacıyla yaptıkları görüşmelerden ne 

türden faydalar sağladıklarına ilişkin görüşleri yeterli görülmemiştir. Sınıf öğretmenleri, özel 

gereksinimli öğrencinin olumsuz davranışlarını gördükleri zaman; öğrenciye ve yapılan 

davranışa uygun tekniklerini kullanmaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin özel gereksinimli 

öğrencinin davranışlarını kaydetmek için, gözlem defteri ve değerlendirme formu dışında 

herhangi bir kayıt aracı kullanmadıkları sonucuna ulaşılır. Sınıf öğretmenleri, özel 

gereksinimli öğrencinin diğer öğrencilerle yapılan etkinliklere katılımını, kaynaşma olarak 

değerlendirmektedirler. Özel gereksinimli öğrenciye sınıf içinde verilen sorumlulukların, 

öğretmenler tarafından kaynaştırmada yeterli görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf 

öğretmenleri, diğer öğrencileri, kaynaştırma öğrencisi sınıfta yokken, kaynaştırma öğrencisi 

hakkında bilgilendirmektedir. Araştırmada bir sınıf öğretmeninin öğrencinin özel gereksinimi 

olduğunu, sınıftaki normal öğrencilere hissettirmemeye çalıştıkları; bazı öğretmenlerin ise 

normal öğrencilerin, özel gereksinimli öğrenciyi fark etmesini bekledikleri belirlenmiştir. Sınıf 

öğretmenleri, özel gereksinimli öğrencileri; diğer öğrencilerle aynı soruları sorarak, sözlü 

değerlendirmeler yaparak, derecelendirme ölçekleri ve gözlem formları kullanarak 

değerlendirmektedir. Sınıf öğretmenleri, tüm öğrencilere aynı soruları sordukları hâlde, özel 

gereksinimli öğrencinin küçük bir aşama kaydetmesini, başarı olarak değerlendirmektedir. 

 

Bilen’in (2007) yaptığı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşleri ve çözüm önerileri konulu araştırma sonucunda, sınıf 

öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının, mezun olduğu bölüm, kaynaştırma 

eğitimi alma, rehberlik servisinden destek almaktan etkilendiği; sınıf öğretmenliğinden mezun 

olanların olmayanlara göre, kaynaştırma eğitimi alanların almayanlara göre, rehberlik 

servisinden destek alanların almayanlara göre kaynaştırmaya ilişkin daha olumlu tutumlara 

sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin tutumlarının, cinsiyetlerinden, yaşlarından ve 

çalışma sürelerinden, sınıftaki öğrenci sayısı, sınıfın fiziki yapısı ve ailelerle iş birliği yapıp 

yapmama değişkeninden etkilenmediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin, kaynaştırma ile ilgili 
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belirttikleri sorunlar olarak sınıflarındaki mevcudun kaynaştırmaya uygun olmadığını, hizmet 

içi eğitim programlarına katılımın az olduğunu, kaynaştırma eğitimi için ayrı bir program 

hazırlamadıklarını, bazı düzenlemelerin yapıldığını, okullarda idarecilerden ve diğer 

personelden, rehberlik servisinden alınan desteğin yetersiz olduğunu, özel eğitim uzmanlarının 

olmamasını, okulun fiziki yapısının özel gereksinimli bireylere uygun olmadığını, 

eğitimlerinde en çok zorlanılan engel türünün zihinsel engel olduğunu, öğrenci ile ilgili 

önceden bilgilendirilmediklerini, aileler ile iş birliğinin yeterli düzeyde olmadığını 

belirtmişler, çözüm önerileri olarak fiziksel koşulların düzeltilmesini, özel gereksinimli 

öğrenciler için araç-gereç ve materyal sağlanmasını,  öğretmenlerin, tüm okul personelinin ve 

ailelerin kaynaştırma uygulamaları ile ilgili eğitim programlarına katılmasını, aile-öğretmen- 

okul personelinin daima iş birliği içinde olmaları gerektiğini, özel eğitim uzmanlarının 

okullarda olmasını ve ayrı eğitim ortamlarının yaratılmasını önermişlerdir. 

 

 Battal (2007) tarafından yürütülen sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi konulu araştırma sonucunda, 

sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine muhtaç öğrencileri tanıma 

konusunda yeterli oldukları gözlenmektedir. Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin 

uygulama, değerlendirme alanlarında da kendilerini yeterli görmektedirler. Ancak bazı ilkeleri 

bilmedikleri de gözlenmektedir. Bunun sebebi olarak da kaynaştırma eğitimi konusunda 

yeterli bir eğitim almamış olabilecekleri düşünülmektedir. 

 

 Kamen Akkoyun (2007) tarafından yapılan rehberlik araştırma merkezi müdürlüğü 

personelinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlendiği araştırma sonucunda, 

RAM personelinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgilerinin yeterli olduğu ancak; uygulama 

boyutunda bazı sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. RAM’da görev yapmakta olan personelin 

kaynaştırma eğitimi öncesinde yapılması gereken hazırlıklarla ilgili yeterli bilgiye sahip 

oldukları, uygulama boyutunda sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. RAM personeli; 

kaynaştırma eğitimi verecek öğretmene RAM’ın faaliyetleri arasında özellikle; tanılama, 

yönlendirme, yerleştirme ve izleme çalışmalarını yaptıklarını, yoğun olarak özel eğitim 

danışmanlığı yaptıklarını, sınıf içi yardım ve kaynak oda boyutunda hizmet alanlarında yoğun 

sorunlar yaşandığını, öğretmenin BEP hazırlama ve uygulama boyutunda bilgi yetersizliği 
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olduğunu belirtmişlerdir. Sorunlar arasında kaynak oda sorunu, özel eğitim öğretmeninin 

RAM’da olmamasını belirtmişlerdir. Kaynaştırma öğrencisine yararının akademik, sosyal ve 

duygusal açıdan, öğretmene mesleki deneyim açısından, normal çocuklara bireysel farklılıkları 

fark etmesi açısından, ailelere ise motive olma açısından yararlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olabilmesi için kaynaştırma öğretmenlerinin bilgilendirilmesi 

gerektiği, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde kaynak odaların açılması, kaynak odadaki 

öğretmenin ek ders durumunun düzenlenmesi gibi konularda yenilemeye gidilmesi, il 

genelinde özel eğitim öğretmeni sayısının arttırılmasının eğitimin başarısı açısından önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir. Nicel veriler arasında Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeğinin 

sonuçlarında rehber öğretmenlerin ve idarecilerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinde 

anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Kaynaştırma eğitimine ilişkin orta düzeyde olumlu bir 

görüşe sahip oldukları gözlenmiştir. 

 

Akdemir Okta’nın yaptığı (2008) kaynaştırma sınıflarına devam eden işitme engeli olan 

öğrencilere ve sınıf öğretmenlerine sağlanan özel eğitim hizmetlerinin belirlendiği araştırma 

Eskişehir il merkezinde 17 ilköğretim okulu ile sınırlıdır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

kaynaştırma uygulamalarına yerleştirilmeleri sürecinde Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinde (2006) öngörülen hususların yerine getirilmediği belirlenmiştir. Örneklem 

kapsamındaki okulların çoğunda, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi 

oluşturulmadığı, dolayısıyla bu öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlanmadığı, hazırlanan programlarda ise eksiklikler olduğu ve programın geliştirilmesinde 

birimlerin uzman yardımı almadığı görülmüştür. Öğretmenlerin tamamına yakınının mezun 

oldukları programda işitme engeli olan çocuklar ve eğitimleri ile ilgili ders almadıkları, bu 

öğrencilere okul içinde destek hizmet sağlanmadığı ve okul dışından sağlanan destek 

hizmetlerin özel eğitim kurumlarından sağlanan hizmetlerle sınırlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kaynaştırma uygulaması yapan sınıf öğretmenlerinin, işitme engeli olan öğrenciler ve 

eğitimleri ile ilgili destek hizmetlere ihtiyaç duydukları ancak kendilerine gerekli destek 

hizmetlerin sağlanamadığı anlaşılmıştır. 

 

 Gök (2009) tarafından yapılan okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma 

eğitimine yönelik görüşleri ve önerileri konulu araştırmada, öğretmenlerin, kaynaştırma 
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eğitiminin gerekliliği hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları fakat sınıf ve okullarındaki 

kaynaştırma uygulamalarında genel olarak sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Öğretmenler 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili çok az bilgi sahibi olduklarını, bu bilgilerin onlar için yetersiz 

olduğunu ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamalarının sınıflarındaki 

kaynaştırma uygulamasında yetersiz kalmalarına ve sorunlar yaşamalarına neden olduğunu 

belirtmişlerdir. Kaynaştırma uygulamasının özel gereksinimli öğrencilere pek çok yararı 

olduğunu belirten öğretmenlerin çoğunluğu, görme ve çok zihinsel özürlülerin okul öncesi 

eğitim kurumlarında kaynaştırılmasının uygun olmadığını, diğer özel gereksinimli öğrencilerin 

öğrenebildiği sürece kaynaştırma eğitimine alınması gerektiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca 

araştırma sonucunda öğretmenler, ülkemizde kaynaştırma eğitiminin uygulanabilmesi için 

çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

 

 Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin nasıl 

elde edildiği, verilerin işlenmesi ve araştırmada kullanılan istatistik teknikleri açıklanmaktadır. 

 

3.1. Araştırma Deseni 

Kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki okul müdürleri, sınıf 

öğretmenleri ve kaynaştırma öğrencisi velilerinin mevcut kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili 

görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli, 

geçmişte ve halen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma 

yaklaşımıdır (Karasar, 1995). 

 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS veri tabanından 30.04.2010 

tarihinde elde edilen 2009 yılı verilerine göre Türkiye genelinde, kaynaştırma uygulaması 

yapılan 12.246 ilköğretim okulunun müdürü, bu okulların birinci kademesinde (1, 2, 3, 4 ve 5. 

sınıf) kaynaştırma uygulaması yapılan sınıf öğretmenleri ve kaynaştırma öğrenci velileri 

oluşturmaktadır.  

 

Araştırma üç örneklem grubundan oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 

istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre düzey 2’de yer alan 26 il ve bu illerde bulunan 

ilköğretim okullarından Anderson’un kuramsal örneklem büyüklüğü tablosuna göre (Balcı, 

2004) tesadüfi yöntemle 400 ilköğretim okulu seçilmiştir. 400 okul müdürü ve bu okulların 

her sınıf düzeyinde bir sınıf öğretmeni, bir kaynaştırma öğrenci velisi örneklem kapsamına 

alınmıştır. Örneklemin illere göre dağılımı Tablo 3.1.de gösterilmiştir.   

 

 

 

 



 
 
 

 

42 

Tablo 3.1. İllere Göre Örneklem Dağılımı 

 Örneklem 
İl 

Okul Müdürü Sınıf Öğretmeni Veli 

İle Giden Toplam 
Anket Sayısı 

İstanbul 59 295 295 649 
Tekirdağ 7 35 35 77 
Balıkesir 14 70 70 154 
İzmir 32 160 160 352 
Aydın 11 55 55 121 
Manisa 16 80 80 176 
Bursa 21 105 105 231 
Kocaeli 15 75 75 165 
Ankara 33 165 165 363 
Konya 25 125 125 275 
Antalya 19 95 95 209 
Adana 19 95 95 209 
Hatay 20 100 100 220 
Kırıkkale 4 20 20 44 
Kayseri 14 70 70 154 
Zonguldak 8 40 40 88 
Kastamonu 3 15 15 33 
Samsun 17 85 85 187 
Trabzon 9 45 45 99 
Erzurum 8 40 40 88 
Ağrı 4 20 20 44 
Malatya 7 35 35 77 
Van 6 30 30 66 
Gaziantep 12 60 60 132 
Şanlıurfa 11 55 55 121 
Mardin 6 30 30 66 

Toplam 400 2.000 2.000 4.400 
 

3.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim 

okulu müdürleri, sınıf öğretmenleri ve kaynaştırma öğrenci velilerinin kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik hazırlanmış 3 anket formundan 

yararlanılmıştır. Anketlerin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda konu alanı uzmanlarının 

(üniversite öğretim üyelerinin) ve ilgili genel müdürlüklerin görüş ve önerileri de alınmış, bu 

görüşler doğrultusunda anket formları geliştirilmiştir. Anketlerin Ankara il merkezindeki 10 

ilköğretim okulu müdürü, 39 kaynaştırma sınıf öğretmeni ve 48 kaynaştırma öğrenci velisine 

pilot uygulaması yapıldıktan sonra son şekli verilmiştir (Ek 3. / Ek 4. / Ek 5.). Veri toplama 

aracı geliştirme sürecinde görüşüne başvurulan uzmanların listesi Ek 6. dadır. 
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3.4. Verilerin Toplanması 

Anket formları Tablo 3.1.de belirtilen örneklem sayıları kadar çoğaltılarak posta 

yoluyla örneklem kapsamındaki 26 ilin millî eğitim müdürlüklerine uygulama yönergesi ve 

okul listeleriyle birlikte gönderilerek anketlerin uygulanması sağlanmıştır. Dönen anketlerin 

veri girişi WİNDOWS SPSS (The Statistical Package for The Social Sciences) paket 

programında yapılmıştır. İllere giden ve dönen anketlerin dağılımı Tablo 3.2.’de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3.2. Araştırma Kapsamında Giden ve Dönen Anketlerin İllere Göre Dağılımı 

Anketlerin İllere Göre Dağılımı 

Okul Müdürü Sınıf Öğretmeni Veli Toplam  
İl Giden Dönen Giden Dönen Giden Dönen Giden Dönen 

İstanbul 59 58 295 265 295 239 649 562 
Tekirdağ 7 7 35 24 35 19 77 50 
Balıkesir 14 14 70 49 70 49 154 112 
İzmir 32 32 160 134 160 164 352 330 
Aydın 11 11 55 41 55 43 121 95 
Manisa 16 16 80 54 80 35 176 105 
Bursa 21 20 105 73 105 20 231 113 
Kocaeli 15 14 75 65 75 - 165 79 
Ankara 33 33 165 138 165 124 363 295 
Konya 25 25 125 89 125 86 275 200 
Antalya 19 20 95 67 95 9 209 96 
Adana 19 20 95 67 95 63 209 150 
Hatay 20 19 100 82 100 66 220 167 
Kırıkkale 4 4 20 16 20 17 44 37 
Kayseri 14 14 70 46 70 17 154 77 
Zonguldak 8 7 40 32 40 29 88 68 
Kastamonu 3 3 15 11 15 10 33 24 
Samsun 17 17 85 62 85 59 187 138 
Trabzon 9 9 45 45 45 44 99 98 
Erzurum 8 7 40 22 40 16 88 45 
Ağrı 4 - 20 - 20 - 44 - 
Malatya 7 5 35 18 35 21 77 44 
Van 6 6 30 13 30 13 66 32 
Gaziantep 12 10 60 47 60 - 132 57 
Şanlıurfa 11 11 55 35 55 14 121 60 
Mardin 6 5 30 20 30 23 66 48 

Toplam 400 387 2.000 1.515 2.000 1.180 4.400 3.082 
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3.5. Verilerin Analizi  

Verilerin istatistiksel analizi WİNDOWS SPSS (The Statistical Package for The Social 

Sciences) paket programı ile yapılmıştır. Anket formuna ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı 

hazırlanmış ve araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp sonraki bölümlerde 

yorumlanarak araştırma raporu hazırlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan anket sonucu elde 

edilen veriler frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir.  

 

3.6. Sınırlılıklar 

Bu araştırma örneklem kapsamına alınan 26 ilde bulunan ilköğretim okul yöneticileri, 

kaynaştırma sınıf öğretmenleri ve kaynaştırma öğrenci velileriyle sınırlıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUMLAR 

 

 

 Bu bölümde ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesine 

yönelik hazırlanan anket sorularına katılımcıların verdikleri cevaplara ilişkin verilerin analiz 

ve yorumları yer almaktadır. 

 

4.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulgular 

  Bu kısımda, araştırmaya katılan okul yöneticisi, öğretmen ve velilerin genel bilgilerine 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo 4.1. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Cinsiyeti 

Okul Yöneticisi Öğretmen Cinsiyet 

f  % f  % 

Erkek 360 93 639 42,3 

Kadın 27 7 872 57,7 

Toplam 387 100 1.511 100 

  

 Tablo 4.1.de okul yöneticisi ve öğretmenlerin cinsiyetine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Ankete katılan okul yöneticilerinin % 93 ile tamamına yakınının erkek, öğretmenlerin 

ise % 57,7 ile yarıdan fazlasının kadın olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.2. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Eğitim Durumu 

Okul Yöneticisi Öğretmen Eğitim Durumu 

f  % f  % 

Ön lisans 62 16,3 292 19,7 

Lisans 299 78,7 1.136 76,5 

Yüksek lisans 19 5 54 3,6 

Doktora ve üzeri - - 3 0,2 

Toplam 380 100 1.485 100 

  

 Tablo 4.2.de okul yöneticisi ve öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Ankete katılan okul yöneticilerinin % 78,7 ve öğretmenlerin % 76,5 ile dörtte üçün 

üzerinde lisans mezunu oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.3. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Mesleki Kıdemi 

Okul Yöneticisi Öğretmen Mesleki Kıdem 

f  % f  % 

0-5 yıl 3 0,9 93 7,1 

6-10 yıl 14 4,1 156 11,9 

11-15 yıl 45 13,1 375 28,7 

16-20 yıl 49 14,2 221 16,9 

21-25 yıl 72 20,9 235 18 

26-30 yıl 96 27,9 132 10,1 

31 yıl ve üzeri 65 18,9 94 7,2 

Toplam 344 100 1.306 100 

 

 Tablo 4.3.te okul yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki kıdemine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 
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Tablo incelendiğinde; 

 Ankete katılan okul yöneticilerinin % 27,9’unun 26–30 yıl, öğretmenlerin % 28,7’sinin 

11-15 yıl mesleki kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin % 95, 

öğretmenlerin ise % 80,9 ile tamamına yakını 10 yıldan fazla mesleki kıdeme sahiptir. Buna 

göre okul yöneticisi ve öğretmenlerin mesleklerinde deneyimli oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 4.4. Velilerin Öğrenciyle Yakınlık Derecesi 

Veli Yakınlık Derecesi 

f  % 

Anne 815 69,4 

Baba 301 25,6 

Akraba 31 2,6 

Diğer  28 2,4 

Toplam 1.175 100 

 

 Tablo 4.4.te velilerin öğrenciyle yakınlık derecesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Araştırmaya katılan kaynaştırma öğrenci velilerinin % 69,4 ile çoğunluğunun 

öğrencinin annesi olduğu görülmektedir.  

 

 Sonuç olarak, ankete katılan velilerin dörtte üçe yakınının öğrencinin annesi olması, 

annelerin çocuklarının eğitiminde daha ilgili olduğunu düşündürmektedir. 
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Tablo 4.5. Velinin Eğitim Durumu 

Veli Eğitim Durumu 

f  % 

Okuryazar değil 174 14,9 

Okuryazar 183 15,7 

İlköğretim okulu mezunu 557 47,7 

Lise mezunu 161 13,8 

Yüksek okul mezunu 41 3,5 

Üniversite mezunu 52 4,4 

Toplam 1.168 100 

  

 Tablo 4.5.te velinin eğitim durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Araştırmaya katılan kaynaştırma öğrenci velilerinin % 47,7 ile yarıya yakınının 

ilköğretim okulu mezunu olduğu görülmektedir. Velilerin sadece % 14,9’u okuryazar değildir.  

 

 Sonuç olarak, velilerin eğitim durumları itibarı ile kültürel yönden orta düzeyde 

oldukları söylenebilir.  

 

Tablo 4.6. Velinin Çalışma Durumu 

Veli Çalışma Durumu 

f  % 

Evet 381 32,6 

Hayır 786 67,4 

Toplam 1.167 100 

 

 Tablo 4.6.da velinin çalışma durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma öğrenci velilerinin % 67,4 ile dörtte üçe yakınının çalışmadığı 

görülmektedir.  
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Tablo 4.7. Ailede Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuk Sayısı 

Veli Çocuk Sayısı 

f  % 

1  959 83,8 

2 131 11,5 

3 43 3,8 

4 8 0,7 

5 ve üzeri 3 0,3 

Toplam 1.144 100 

  

 Tablo 4.7.de ailede kaynaştırma eğitimi alan çocuk sayısına ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin % 83,8 ile tamamına yakınının kaynaştırma eğitimi alan “1” çocukları olduğu 

anlaşılmaktadır. 

  

Tablo 4.8. Kaynaştırma Öğrencilerinin Bulundukları Sınıflar 

Okul Yöneticisi* Öğretmen Veli* Sınıflar 

f  % f  % f  % 

1. sınıf 194 50,1 213 14,1 195 16,5 

2. sınıf 249 64,3 273 18,1 216 18,3 

3. sınıf 270 69,8 330 21,9 245 20,8 

4. sınıf 263 68 339 22,5 267 22,6 

5. sınıf 272 70,3 351 23,3 278 23,6 

Toplam - - 1.506 100 - - 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Kaynaştırma öğrencilerin bulundukları sınıflara ilişkin bulgular Tablo 4.8.de yer 

almaktadır. 
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Tablo incelendiğinde; 

 Her üç grubun bulgularında, kaynaştırma öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre 

dağılımlarının hemen hemen birbirine yakın olduğu, herhangi bir sınıf düzeyinde belirgin bir 

yığılmanın olmadığı görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, ilköğretim okullarında her sınıf düzeyinde kaynaştırma öğrencisi olduğu 

söylenebilir. 

 

Tablo 4.9. Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıf Dağılımının Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’nin İlgili Maddesine Uygunluğu 

Okul Yöneticisi Uygunluk Durumu 

f  % 

Evet 262 69,7 

Hayır 114 30,3 

Toplam 376 100 

 

Kaynaştırma öğrencilerinin sınıf dağılımının özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin 

ilgili maddesine uygunluğuna ilişkin yönetici görüşleri Tablo 4.9.da yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Okul yöneticilerinin % 69,7’sinin “Evet”, % 30,3’ünün “Hayır” cevabını verdiği 

görülmektedir.  

 

 Sonuç olarak, kaynaştırma eğitimi uygulayan ilköğretim okullarının üçte ikiye 

yakınının ilgili yönetmelik hükmünü uyguladığı, uygulayamayan okullarda ise fiziki 

imkânsızlık veya öğretmen yetersizliği olduğu düşünülebilir. 
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Tablo 4.9.1. Sınıflarda 2’den Fazla Kaynaştırma Öğrencisi Bulunma Durumu 

Okul Yöneticisi Sınıflarda 2’den Fazla Kaynaştırma Öğrencisi Bulunma 
Durumu f  % 

Evet 1 0,4 

Hayır 232 99,6 

Toplam 233 100 

 

Tablo 4.9.daki dağılımda, “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerinin sınıflarda 

2’den fazla kaynaştırma öğrencisi bulunma durumuna ilişkin görüşleri Tablo 4.9.1.de yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Okul yöneticilerinin % 99,6’sı görev yaptıkları okulların sınıflarında 2’den fazla 

kaynaştırma öğrencisi bulunmadığını ifade etmiştir. 

 

Tablo 4.10. Sınıfın Toplam Öğrenci Sayısı 

Öğretmen  Veli* Öğrenci Sayısı 

f  % f  % 

1–35 961 65,1 858 55,8 

36 ve üzeri 516 34,9 357 30,3 

Toplam 1.477 100 - - 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.10.da sınıfın toplam öğrenci sayısına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin % 65,1’inin okuttukları sınıfın 1-35 öğrenci aralığında olduğunu,         

% 34,9’unun ise 35’in üzerinde olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

 

 Velilerin ise % 55,8’i çocuklarının okuduğu sınıfın 1-35 öğrenci aralığında olduğunu 

ifade ederken, % 30,3’ü öğrenci sayısının 35’in üzerinde olduğunu belirtmiştir. 
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 Sınıf öğrenci sayısı fazla olan okullarda, derslik ya da öğretmen sayısının yetersiz 

olduğu düşünülebilir. 

 

Tablo 4.11. Kaynaştırma Öğrenci Sayısı 

Öğretmen Kaynaştırma öğrenci sayısı 

 f  % 

1 1.055 72,1 

2 314 21,4 

3 70 4,8 

4 15 1 

5  4 0,3 

6 2 0,1 

7 ve üzeri 4 0,3 

Toplam 1.464 100 

 

 Tablo 4.11.de kaynaştırma öğrenci sayısına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin ‘% 72,1’i sınıfında “1”, % 21,4’ü “2” kaynaştırma öğrencisi 

bulunduğunu belirtmiştir. Sınıfında 2’den fazla kaynaştırma öğrencisi olduğunu belirten 

öğretmenlerin çok az olduğu görülmektedir. 

 

 Bu bulgular, Tablo 4.9., 4.9.1. ve 4.10.daki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, 

kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların yaklaşık üçte ikisinin sınıf öğrenci sayıları ve 

kaynaştırma öğrenci sayılarının yönetmeliğe uygun olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4.12. Kaynaştırma Öğrencilerinin Engeli* 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Engel Türü 

f  % f  % f  % 

Görme Yetersizliği 34 8,8 102 6,7 47 4 

Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizlik 342 88,4 1.110 73,3 703 59,6 

İşitme Yetersizliği 94 24,3 141 9,3 97 8,2 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 223 57,6 499 32,9 289 24,5 

Ortopedik Yetersizlik 103 26,6 200 13,2 125 10,6 

Otizm 59 15,2 45 3 31 2,6 

Dil ve Konuşma Güçlüğü 144 37,2 435 28,7 209 17,7 

Selebral Palsi 31 8,2 21 1,4 32 2,7 

Diğer 22 5,7 72 4,8 41 3,5 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.12.de kaynaştırma öğrencilerinin engeline ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde: 

 Kaynaştırma öğrencilerinde en sık rastlanan engel türünün “Öğrenme Güçlüğü ve 

Zihinsel Yetersizlik” olduğu, bunu sırasıyla “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” ile 

“Dil ve Konuşma Güçlüğü”nün takip ettiği anlaşılmaktadır. 

 

4.2. Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Bulgular 

  Bu kısımda, araştırmaya katılan okul yöneticisi, öğretmen ve velilerden kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

Tablo 4.13. Katılımcıların Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Eğitim Alma Durumu 

Okul Yöneticisi Öğretmen Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Eğitim Alma Durumu 

f  % f  % 

Evet 157 40,6 680 44,9 

Hayır 230 59,4 835 55,1 

Toplam 387 100 1.515 100 

 



 
 
 

 

54 

 Tablo 4.13.te katılımcıların kaynaştırma eğitimiyle ilgili eğitim alma durumuna ilişkin 

bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo incelendiğinde: 

 Okul yöneticilerinin % 59,4’ü ile öğretmenlerin % 55,1’inin kaynaştırma eğitimi 

konusunda eğitim almadıkları, yöneticilerin % 40,6’sı ile öğretmenlerin % 44,9’unun ise 

eğitim aldıkları anlaşılmaktadır.  

 

 Sonuç olarak, ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine 

ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir. 

 

Tablo 4.13.1. Katılımcıların Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Aldıkları Eğitim*  

Okul Yöneticisi Öğretmen Alınan Eğitim 

f  % f  % 

Lisansımı özel eğitim alanında tamamladım - - 5 0,7 

Lisans eğitimi sırasında özel eğitimle ilgili ders 
aldım 

26 16,6 130 19,1 

Lisansüstü eğitim sırasında özel eğitimle ilgili 
ders aldım 

1 0,6 4 0,6 

MEB’in hizmet içi eğitim programına katıldım 128 81,5 582 85,6 

Diğer 17 10,8 46 6,8 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.13.teki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların kaynaştırma 

eğitimiyle ilgili aldıkları eğitime ilişkin bulgular Tablo 4.13.1.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Okul yöneticilerinin % 81,5’i ile öğretmenlerin % 85,6’sı kaynaştırma eğitimi ile ilgili 

MEB’in hizmet içi eğitim programına katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin sadece      

% 16,6’sı lisans eğitimi sırasında özel eğitimle ilgili ders aldığını ifade etmiştir. 
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Sonuç olarak, kaynaştırma eğitimiyle ilgili eğitim alan yönetici ve öğretmenlerin 

MEB’in hizmet içi eğitim programlarına katılarak kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilendikleri 

söylenebilir. 

 

Tablo 4.14. Katılımcıların Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Bilgilenme İsteği 

Okul Yöneticisi Öğretmen Bilgilenme İsteği 

f  % f  % 

Evet 333 86 1.095 73,9 

Hayır 54 14 387 26,1 

Toplam 387 100 1.482 100 

 

 Tablo 4.14.te katılımcıların kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilenme isteğine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 86, öğretmenlerin ise % 73,9 ile büyük çoğunluğu kaynaştırma 

eğitimiyle ilgili bilgilenmek istediklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgular, Tablo 4,13.teki 

bulgularla birlikte incelendiğinde, kaynaştırma eğitimiyle ilgili daha önceden eğitim almış 

katılımcıların da kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilenmek istedikleri görülmektedir. 

 

Tablo 4.14.1. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Bilgilenmek İstedikleri 
Konular* 

Okul Yöneticisi Bilgilenmek İstenilen Konular 

 f  % 

Kaynaştırma öncesinde ve sırasında kaynaştırmaya hazırlık  201 60,4 

Engel türü ve özellikleri 129 38,7 

Öğretim programı sınıf uygulamalarını izleme 203 61 

Öğretim yöntemi ve materyal kullanımı 136 40,8 

Okul yönetim teknikleri 197 59,2 

Ailelerle iş birliği yapma 143 42,9 

Okuldaki öğrencileri bilgilendirme yöntemleri 96 28,8 

Sosyal becerileri uygulama ortamını sağlama 143 42,9 

Diğer  12 3,6 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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 Tablo 4.14.teki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerinin 

kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilenmek istedikleri konulara ilişkin bulgular Tablo 4.14.1.de 

yer almaktadır.  

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimiyle ilgili en çok bilgilenmek istedikleri beş 

konunun % 61 ile “Öğretim programı sınıf uygulamalarını izleme”, % 60,4 ile “Kaynaştırma 

öncesinde ve sırasında kaynaştırmaya hazırlık”, % 59,2 ile “Okul yönetim teknikleri”, % 42,9 

ile “Ailelerle iş birliği yapma” ve “Sosyal becerileri uygulama ortamını sağlama” olduğu 

görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimiyle ilgili okul yönetimi olarak 

yapılabilecek çalışmalara ilişkin bilgilenmeye daha çok önem verdikleri, bu durumun doğal 

olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4.14.2. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Bilgilenmek İstedikleri Konular* 

Öğretmen Bilgilenmek İstenilen Konular 

 f  % 

Kaynaştırma öncesinde ve sırasında kaynaştırmaya hazırlık  525 47,9 

Engel türü ve özellikleri 433 39,5 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama 665 60,7 

Öğretim programını uygulama 475 43,4 

Öğretim yöntemi ve materyal kullanımı 419 38,3 

Sınıf yönetimi teknikleri 423 38,6 

Davranış değiştirme yöntem ve teknikleri 568 51,9 

Aile ile iş birliği yapma 248 22,6 

Sınıftaki öğrencileri bilgilendirme yöntemleri 309 28,2 

Sosyal beceri kazandırma 488 44,6 

Diğer 19 1,7 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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 Tablo 4.14.teki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitimiyle ilgili bilgilenmek istedikleri konulara ilişkin bulgular Tablo 4.14.2.de yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili en çok bilgilenmek istedikleri beş konunun 

% 60,7 ile “Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama”, % 51,9 ile “Davranış 

değiştirme yöntem ve teknikleri”, % 47,9 ile “Kaynaştırma öncesinde ve sırasında 

kaynaştırmaya hazırlık”, % 44,6 ile “Sosyal beceri kazandırma” ve % 43,4 ile “Öğretim 

programını uygulama” olduğu görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilendirilmeye ihtiyaç 

duydukları konularda sıkıntı yaşadıkları ve konularla ilgili bir uzmandan destek/yardım 

alamadıkları düşünülebilir. 

 

Tablo 4.15. Kaynaştırma Öğrenci Velilerinin Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yeterli Bilgiye 
Sahip Olduklarına İnanmaları 

Veli Yeterli Bilgiye Sahip Olma Durumu 

f  % 

Evet 409 34,9 

Hayır 762 65,1 

Toplam 1.171 100 

 

 Tablo 4.15.te kaynaştırma öğrenci velilerinin kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli 

bilgiye sahip olduklarına inanmalarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma öğrenci velilerinin % 65,1’inin kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli 

bilgiye sahip olduklarına inanmadıkları anlaşılmaktadır. Velilerin % 34,9’u ise yeterli bilgiye 

sahip olduğunu düşünmektedir. 
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 Sonuç olarak, kaynaştırma öğrenci velilerine çocuklarının eğitimi konusunda 

bilgilendirici bir çalışma yapılmadığı ya da velilerin bilgilenme girişiminde bulunmadıkları 

düşünülebilir. 

 

Tablo 4.16. Velilerin Bilgilenmek İstedikleri Konular* 

Veli Bilgilenmek İstedikleri Konular 

f  % 

Engel türü ve özellikleri 315 26,7 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama 281 23,8 

Beceri öğretimi 378 32 

Engellilerin hakları 271 23 

Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları 645 54,7 

Diğer 30 2,5 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

Tablo 4.16.da velilerin bilgilenmek istedikleri konulara ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Velilerin %  54,7 ile en çok bilgilenmek istedikleri konunun “Kaynaştırma yoluyla 

eğitim uygulamaları” olduğu, bunu % 32 ile “Beceri öğretimi”nin takip ettiği, diğer konularda 

bilgilenmek isteyen velilerin oranının ise yaklaşık dörtte bir olduğu görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, velilerin çocuklarının eğitimine ilişkin ilgilerinin kaynaştırma yoluyla 

eğitim uygulamalarının ne olduğunu merak etmekten öteye geçmediği, engel türü ve 

özellikleri, BEP hazırlama, beceri öğretimi, engelli hakları konularında bilinçlenmeye istekli 

olmadıkları söylenebilir. 
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Tablo 4.17. Katılımcıların Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Bilgilendirilmesi 

Okul Yöneticisi Öğretmen Bilgilendirilme Durumu 

f  % f  % 

Evet 144 37,4 724 48,8 

Hayır 241 62,6 761 51,2 

Toplam 385 100 1.485 100 

 

 Tablo 4.17.de katılımcıların kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmesine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 62,6’sı ile öğretmenlerin % 51,2’sinin “Hayır” cevabını 

verdikleri görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, kaynaştırma eğitimi konusunda ilgili birimler ile yönetici ve öğretmenler 

arasında koordinasyon eksikliği olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4.17.1. Okul Yöneticilerini Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Bilgilendiren Kişiler* 

Okul Yöneticisi Kişiler 

f  % 

 İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü 46 31,9 

 Öğrenci velileri 12 8,3 

 Okulun rehberlik servisi 69 47,9 

 Özel eğitim kurumu 11 7,6 

 Rehberlik araştırma merkezi 74 51,4 

 Diğer 8 5,6 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.17.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerini 

kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendiren kişilere ilişkin bulgulara Tablo 4.17.1.de yer 

verilmiştir.  
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Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirildiklerini belirten okul yöneticilerinin (% 37,4) 

% 51,4’ü “Rehberlik araştırma merkezi”, % 47,9’u “Okulun rehberlik servisi, % 31,9’u ise 

“İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü” tarafından bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir.  
 

Bu bulgular, kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirildiklerini ifade eden okul 

yöneticilerinin oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde, kaynaştırma eğitimi öncesi ilgili 

birimlerce bilgilendirilen okul yöneticilerinin çok az olduğu anlaşılmaktadır.  
 

 

Tablo 4.17.2. Öğretmenleri Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Öğrenciler Hakkında Bilgilendiren 
Kişiler* 

Öğretmen Kişiler 

f  % 

 Okul müdürü 102 14,1 

 Öğrenci ailesi 351 48,5 

 Okulun rehberlik servisi 393 54,3 

 Özel eğitim kurumu 73 10,1 

 Rehberlik Araştırma Merkezi 155 21,4 

 Diğer  41 5,7 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.17.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenleri kaynaştırma 

eğitimi öncesi öğrenciler hakkında bilgilendiren kişilere ilişkin bulgular Tablo 4.17.2.de yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirildiklerini belirten öğretmenlerin (% 48,8)         

% 54,3 ile yarıdan fazlasının “Okulun rehberlik servisi”, % 48,5 ile yarıya yakınının “Öğrenci 

ailesi” tarafından bilgilendirildikleri görülmektedir. 

 

Tablodaki bulgular, kaynaştırma eğitimi öncesi öğrenciler hakkında 

bilgilendirildiklerini ifade eden öğretmenlerin oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde, 

ilgili birimlerce bilgilendirilen öğretmenlerin çok az olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 4.17.3. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Öğrenciler 
Hakkında Bilgilendirilme Konuları* 

Okul Yöneticisi Öğretmen Konular 

f  % f  % 

Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline 
ilişkin bilgi 

 

84 

 

58,3 

 

514 

 

71 

Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim 
özelliklerine ve gereksinimlerine ilişkin bilgi 

 

83 

 

57,6 

 

385 

 

53,2 

Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak 
düzenlemelere ilişkin bilgi 

 

93 

 

64,6 

 

268 

 

37 

Diğer 1 0,7 13 1,8 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.17.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi öncesi öğrenciler hakkında bilgilendirilme konularına 

ilişkin dağılım Tablo 4.17.3.te yer almaktadır.  

 

Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimi öncesi öğrenciler hakkında bilgilendirildiklerini belirten üçte bire 

yakın okul yöneticisinin % 64,6’sının “Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak düzenlemelere 

ilişkin bilgi”,   % 58,3’ünün “Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline ilişkin bilgi”,   

% 57,6’sının ise “Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve 

gereksinimlerine ilişkin bilgi” aldıkları görülmektedir. 

 

 Kaynaştırma eğitimi öncesi öğrenciler hakkında bilgilendirildiklerini belirten yarıya 

yakın öğretmenin ise % 71’inin “Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline ilişkin bilgi”, 

% 53,2’sinin ise “Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve 

gereksinimlerine ilişkin bilgi” aldıkları görülmektedir. Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak 

düzenlemelere ilişkin bilgilendirilen öğretmenlerin oranı düşüktür. 
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Tablo 4.18. Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Bilgilendirilme İsteği 

Okul Yöneticisi Öğretmen Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Bilgilendirilme İsteği 

f  % f  % 

Evet 214 89,9 644 86,1 

Hayır 24 10,1 104 13,9 

Toplam 238 100 748 100 

 

 Tablo 4.17.deki dağılımda “Hayır” seçeneğini işaretleyen katılımcıların kaynaştırma 

eğitimi öncesi bilgilendirilme isteğine ilişkin bulgular Tablo 4.18.de yer almaktadır.  

 

Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmediklerini ifade eden okul yöneticilerinin % 

89,9, öğretmenlerin ise % 86,1 ile büyük çoğunluğunun kaynaştırma eğitimi öncesi 

bilgilendirilmek istedikleri anlaşılmaktadır. 

 

 Sonuç olarak, katılımcıların kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmedikleri için 

hazırlık yapamadıkları, bu nedenle uygulama sırasında sıkıntı yaşadıkları düşünülebilir. 

 

Tablo 4.18.1. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Bilgilendirilmek İstedikleri 
Kişiler* 

Okul Yöneticisi Kişiler 

f  % 

 İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü 41 19,2 

 Öğrenci velileri 14 6,5 

 Okulun rehberlik servisi 36 16,8 

 Özel eğitim kurumu 54 25,2 

 Rehberlik Araştırma Merkezi 167 78 

 Diğer 11 5,1 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.18.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerinin 

kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmek istedikleri kişilere ilişkin bulgular Tablo 4.18.1.de 

yer almaktadır. 
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Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmek istediklerini belirten okul yöneticilerinin 

(% 89,9) % 78 ile büyük çoğunluğunun “Rehberlik Araştırma Merkezi” tarafından 

bilgilendirilmek istedikleri görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, okul yöneticilerinin rehberlik araştırma merkezi tarafından kaynaştırma 

eğitimi öncesi bilgilendirilmedikleri söylenebilir. Tablo 4.17. ve 4.17.1.deki bulgular da bu 

durumu desteklemektedir. 

 

Tablo 4.18.2. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmek 
İstedikleri Kişiler* 

Öğretmen Kişiler 

f  % 

 Okul müdürü                                                             96 14,9 

 Öğrenci ailesi                 281 43,6 

 Okulun rehberlik servisi  390 60,6 

 Özel eğitim kurumu 225 34,9 

 Rehberlik Araştırma Merkezi 417 64,8 

 Diğer  14 2,2 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.18.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitimi öncesi öğrenciler hakkında bilgilendirilmek istedikleri kişilere ilişkin dağılım Tablo 

4.18.2.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmek istediklerini belirten öğretmenlerin         

(% 86,1) % 64,8’inin “Rehberlik Araştırma Merkezi”, % 60,6’sının ise “Okulun rehberlik 

servisi” tarafından bilgilendirilmek istedikleri görülmektedir.  

 

 Sonuç olarak, öğretmenlerin rehberlik araştırma merkezi ve okulun rehberlik servisi 

tarafından kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmedikleri söylenebilir. Tablo 4.17. ve 

4.17.2.deki bulgular da bu durumu desteklemektedir. 
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Tablo 4.18.3. Kaynaştırma Eğitimi Öncesi Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmek İstenen 
Konuları* 

Okul Yöneticisi Öğretmen Bilgilendirilme Konuları 

f  % f  % 

Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline 
ilişkin bilgi 129 60,3 428 66,5 

Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim 
özelliklerine ve gereksinimlerine ilişkin bilgi 167 78 546 84,8 

Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak 
düzenlemelere ilişkin bilgi 173 80,8 456 70,8 

Diğer 3 1,4 12 1,9 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.18.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların kaynaştırma 

eğitimi öncesi öğrenciler hakkında bilgilendirilmek istedikleri konulara ilişkin dağılım Tablo 

4.18.3.te yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma eğitimi öncesi okul yöneticilerinin bilgilendirilmek istedikleri konular 

içinde ilk sırada % 80,8 ile “Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi”, 

ikinci sırada % 78 ile “Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve 

gereksinimlerine ilişkin bilgi”, üçüncü sırada ise % 60,3 ile “Kaynaştırma eğitimi alacak 

öğrencinin engeline ilişkin bilgi” yer almaktadır. 

 

 Kaynaştırma eğitimi öncesi öğretmenlerin bilgilendirilmek istedikleri konular içinde 

ise ilk sırada % 84,8 ile “Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve 

gereksinimlerine ilişkin bilgi”, ikinci sırada % 70,8 ile “Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak 

düzenlemelere ilişkin bilgi”, üçüncü sırada ise % 66,5 ile “Kaynaştırma eğitimi alacak 

öğrencinin engeline ilişkin bilgi” yer almaktadır. 
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Tablo 4.19. Okul Yöneticilerinin Öğretim Yılına Başlarken Kaynaştırma Eğitimi İçin Yaptığı 
Hazırlıklar*  

Okul Yöneticisi Yapılan Hazırlıklar 

f  % 

Velilerle tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma 251 64,9 

Rehberlik araştırma merkezinden bilgi alma 194 50,1 

Okulda fiziksel düzenlemeler yapma 124 32 

Okulda kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf 
öğretmenlerinin zümre iş birliğini izleme 249 64,3 

Ders yılı başında okulun öğrencilerine açıklama 
yapma 94 24,3 

Velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili açıklama 
yapma 217 56,1 

Diğer 19 4,9 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Okul yöneticilerinin öğretim yılına başlarken kaynaştırma eğitimi için yaptığı 

hazırlıkların dağılımı Tablo 4.19.da yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin yaptığı hazırlıklar içerisinde % 64,9 ile “Velilerle tanışma ve 

öğrenci hakkında bilgi alma” ilk sırada, % 64,3 ile “Okulda kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf 

öğretmenlerinin zümre iş birliğini izleme” ikinci sırada, % 56,1 ile “Velilere kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili açıklama yapma” üçüncü sırada, % 50,1 ile “Rehberlik araştırma merkezinden 

bilgi alma” ise dördüncü sırada yer almaktadır.  

 

 Okul yöneticilerinin sadece üçte bire yakını okulda fiziksel düzenlemeler yaptığını 

ifade ederken, ders yılı başında okulun öğrencilerine açıklama yaptığını belirten okul 

yöneticilerinin oranı yaklaşık dörtte birdir. Bu bulgulara göre okul yöneticilerinin kaynaştırma 

eğitimine yönelik okulda fiziksel düzenlemeler yapmayı ve ders yılı başında okulun 

öğrencilerine açıklama yapmayı gerekli bulmadıkları düşünülebilir.  
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Tablo 4.20. Öğretmenlerin Öğretim Yılına Başlarken Kaynaştırma Eğitimi İçin Yaptığı 
Hazırlıklar*  

Öğretmen Yapılan Hazırlıklar 

f  % 

Veli ile tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma 1.224 80,8 

Rehberlik araştırma merkezinden öğrenci hakkında 
bilgi alma 644 42,5 

Sınıfın fiziksel düzenlemelerini yapma 420 27,7 

Kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf öğretmenleriyle 
zümre iş birliği yapma 475 31,4 

Ders yılı başında sınıfa açıklama yapma 555 36,6 

Velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili açıklama 
yapma 591 39 

Diğer 78 5,1 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

  Öğretmenlerin öğretim yılına başlarken kaynaştırma eğitimi için yaptığı hazırlıkların 

dağılımı Tablo 4.20.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi için yaptığı hazırlıklar içinde ilk sırada % 80,8 

çoğunlukla “Veli ile tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma” yer almaktadır. Öğretmenlerin 

öğretim yılına başlarken yaptığı hazırlıkların veli ile tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma 

ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 Sonuç olarak, öğretmenlerin öğretim yılına başlarken yapılması gereken hazırlıklara 

ilişkin bilgi sahibi olmadıkları ya da bu konuda istekli olmadıkları düşünülebilir. 
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Tablo 4.21. Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Bilgilendirilmesi 

Okul Yöneticisi Öğretmen Bilgilendirilme Durumu 

f  % f  % 

Evet 274 70,8 793 52,9 

Hayır 113 29,2 705 47,1 

Toplam 387 100 1.498 100 

  

Öğrencilerin kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirilmesine ilişkin bulgular Tablo 

4.21.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 70,8 ile çoğunluğunun, öğretmenlerin ise % 52,9 ile yarıdan 

fazlasının  “Evet” seçeneğini işaretledikleri görülmektedir.  

 

Tablo 4.21.1. Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Kim Tarafından Bilgilendirildiği* 

Okul Yöneticisi Öğretmen Kişiler 

f  % f  % 

Sınıf öğretmeni   181 66,1 729 91,9 

Rehber öğretmen   220 80,3 212 26,7 

Özel eğitim öğretmeni 22 8 20 2,5 

Diğer 17 6,2 5 0,6 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.21.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların öğrencilerin 

kaynaştırma eğitimi hakkında kim tarafından bilgilendirildiğine ilişkin görüşleri Tablo 

4.21.1.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğrencilerin kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirildiklerini ifade eden okul 

yöneticilerinin  % 80,3’ü öğrencilerin rehber öğretmen tarafından, % 66,1’i ise sınıf öğretmeni 

tarafından bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ise % 91,9 ile tamamına yakını 
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öğrencilerin kaynaştırma eğitimi hakkında sınıf öğretmeni yani kendileri tarafından 

bilgilendirildiklerini ifade etmişlerdir.   

  

Sonuç olarak, öğrencilerin okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni tarafından 

kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirildikleri anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.21.2. Öğrencilere Yapılan Bilgilendirme Konusu* 

Okul Yöneticisi Öğretmen Bilgilendirme Konusu 

 f  % f  % 

Eğitim ortamında bireysel farklılıklara ilişkin 223 81,4 697 87,9 

Öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmalarına 
ilişkin 219 79,9 647 81,6 

Diğer 7 2,6 33 4,2 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.21.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların öğrencilere 

yapılan bilgilendirme konusuna ilişkin görüşleri Tablo 4.21.2.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğrencilerin kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirildiklerini ifade eden okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin tamamına yakını “Eğitim ortamında bireysel farklılıklara ilişkin” 

ve “Öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmalarına ilişkin” bilgilendirme yapıldığını ifade 

etmişlerdir. 

 

Tablo 4.22. Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Destek/Yardım Alma 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Destek/Yardım Alma Durumu 

f  % f  % f  % 

Evet 134 34,6 542 36,4 913 78,2 

Hayır 253 65,4 946 63,6 254 21,8 

Toplam 387 100 1.488 100 1.167 100 
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  Kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım almaya ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 

4.22.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 65,4’ü ve öğretmenlerin % 63,6’ünün kaynaştırma eğitimine 

yönelik destek/yardım almadıklarını belirtirken, velilerin % 78,2’si çocuklarının eğitimiyle 

ilgili destek/yardım aldıklarını ifade etmişlerdir.  

 

  

Tablo 4.22.1. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Destek/Yardım Aldıkları 
Kişiler* 

Okul Yöneticisi Desteğin/Yardımın Alındığı Kişiler 

 f % 

Rehberlik araştırma merkezinden (RAM) 116 86,6 

Kaynaştırma öğrencilerinin aileleri 42 31,3 

Diğer öğrencilerin aileleri 11 8,2 

Dernekler, vakıflar vb. 5 3,7 

Diğer 28 20,9 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.22.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerinin 

kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım aldıkları kişilere ilişkin veriler Tablo 4.22.1.de 

yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım aldığını belirten okul yöneticilerinin     

% 86,6’sının rehberlik araştırma merkezinden destek/yardım aldıkları anlaşılmaktadır.  

 

Kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım almadığını belirten okul yöneticilerinin 

kimden destek/yardım alabileceklerini bilmedikleri ya da rehberlik araştırma merkezlerinin 

okul yönetimleriyle iş birliği yapmadığı düşünülebilir. 
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Tablo 4.22.2. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Aldığı Destek/Yardım 
Konusu* 

Okul Yöneticisi Destek/Yardım Konusu  

f  % 

Ek personel sağlanması   14 10,4 

Eğitim materyallerinin alınması   48 35,8 

Maddi destek 6 4,5 

Diğer 44 32,8 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.22.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerinin 

kaynaştırma eğitimine yönelik aldığı destek/yardım konusuna ilişkin bulgular Tablo 4.22.2.de 

yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimiyle ilgili destek/yardım aldıklarını belirten okul yöneticilerinin    

% 35,8’inin eğitim materyallerinin alınması konusunda destek/yardım aldıkları görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin % 32,8’i “Diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. “Diğer” seçeneğini 

işaretleyen 44 okul yöneticisinin 40’ı “BEP hazırlama ve uygulama, kaynaştırma eğitimine 

tabi öğrencilerin eğitimi, öğrencilerin engeli, gelişim özellikleri ve gereksinimlerine ilişkin 

bilgi” desteği aldıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 4.22.3. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Destek/Yardım Aldıkları Kişiler* 

Öğretmen Desteğin/Yardımın Alındığı Kişiler 

 f  % 

Okulun özel eğitim öğretmeninden    56 10,3 

Okul rehberlik servisinden 447 82,5 

Rehberlik araştırma merkezinden (RAM) 91 16,8 

Öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumundan 124 22,9 

Diğer 16 3 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.22.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitimine yönelik destek/yardım aldıkları kişilere ilişkin veriler Tablo 4.22.3.te yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım aldığını belirten öğretmenlerin             

% 82,5’inin kaynaştırma eğitimine yönelik okulun rehberlik servisinden destek/yardım 

aldıkları anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç olarak, kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım almadığını belirten 

öğretmenlerin okulunda destek/yardım alabileceği rehberlik servisi, özel eğitim öğretmeni 

bulunmadığı ya da öğretmenlerin bu konuda ilgisiz oldukları düşünülebilir. 

 

Tablo 4.22.4. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Aldığı Destek/Yardım Konusu* 

Öğretmen Destek/Yardım Konusu  

f  % 

Öğretim teknikleri 432 79,7 

Öğretim materyalleri 170 31,4 

Okulun fiziksel ortamının düzenlenmesi 88 16,2 

Diğer 60 11,1 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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 Tablo 4.22.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitimine yönelik aldığı destek/yardım konusuna ilişkin bulgular Tablo 4.22.4.te yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Kaynaştırma eğitimiyle ilgili destek/yardım aldıklarını belirten öğretmenlerin % 79,7 

ile büyük çoğunluğu öğretim teknikleri konusunda destek/yardım aldıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin en çok öğretim teknikleri konusunda zorlandıkları söylenebilir. 

 

Tablo 4.22.5. Kaynaştırma Öğrenci Velilerinin, Çocuklarının Eğitimiyle İlgili Destek/Yardım 
Aldıkları Kişiler* 

Veli Destek/Yardım Alınan Kişiler 

f % 

Sınıf öğretmeni  757 82,9 

Okul rehberlik servisi 501 54,9 

Okulun özel eğitim öğretmeni 77 8,4 

Rehberlik araştırma merkezi 199 21,8 

Öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumu 298 32,6 

Diğer 18 2 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.22.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen kaynaştırma öğrenci 

velilerinin, çocuklarının eğitimiyle ilgili destek/yardım aldıkları kişilere ilişkin bulgular Tablo 

4.22.5.te yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

  Çocuklarının eğitimiyle ilgili destek/yardım aldıklarını ifade eden kaynaştırma öğrenci 

velilerinin % 82,9’unun sınıf öğretmenlerinden % 54,9’unun okulun rehberlik servisinden 

destek/yardım aldıkları anlaşılmaktadır.  
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Sonuç olarak, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili destek/yardım almamalarına 

rağmen velilere çocuklarının eğitimiyle ilgili yardımcı olmaya çalıştıkları söylenebilir. 

 

 Tablo 4.23. Okulda Özel Eğitim Öğretmeninin Bulunma Durumu 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Bulunma Durumu 

f  % f  % f  % 

Evet 71 18,3 279 18,8 247 21,1 

Hayır 316 81,7 1.207 81,2 923 78,9 

Toplam 387 100 1.486 100 1.170 100 

 

 Okulda özel eğitim öğretmeninin bulunma durumuna ilişkin veriler Tablo 4.23.te yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Okul yöneticilerinin % 81,7’si, öğretmenlerin % 81,2’si ve velilerin % 78,9’unun 

okullarında özel eğitim öğretmeni bulunmadığı görülmektedir. 

 

Sonuç olarak, kaynaştırma öğrencisi olan okullarda, öğretmene, öğrenciye ve veliye 

gerektiğinde destek/yardım sağlayabilecek, konusunda uzman bir özel eğitim öğretmeni 

bulunmamaktadır. 

 

Tablo 4.23.1. Özel Eğitim Öğretmeninin Kaynaştırma Eğitimine Gerekli Desteği Sağlaması 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Destek Sağlama Durumu 

f  % f  % f  % 

Evet 59 84,3 164 62,4 167 74,2 

Hayır 11 15,7 99 37,6 58 25,8 

Toplam 70 100 263 100 225 100 

 

 Tablo 4.23.teki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların özel eğitim 

öğretmeninin kaynaştırma eğitimine gerekli desteği sağlamasına ilişkin görüşleri Tablo 

4.23.1.de yer almaktadır. 
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Tablo incelendiğinde; 

 Okulda özel eğitim öğretmeni bulunduğunu belirten okul yöneticilerinin % 84,3’ü, 

öğretmenlerin % 62,4’ü ve velilerin % 74,2’sinin görüşüne göre, okuldaki özel eğitim 

öğretmeni, kaynaştırma eğitimine gerekli desteği sağlamaktadır.  

 

Sonuç olarak, okulda özel eğitim öğretmeni bulunmasının kaynaştırma eğitimine 

yardımcı olduğu, ancak kaynaştırma uygulaması olan ilköğretim okullarında özel eğitim 

öğretmeni sıkıntısı yaşandığı, bu durumun, okullarda özel alt sınıf olmamasından 

kaynaklandığı düşünülebilir. 

Tablo 4.24. Okulda Rehberlik Servisinin Bulunma Durumu 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Rehberlik Servisi Bulunma Durumu 

f  % f  % f  % 

Evet 290 75,9 1.197 80,4 907 78 

Hayır 92 24,1 292 19,6 256 22 

Toplam 382 100 1.489 100 1.163 100 

 

 Okulda rehberlik servisinin bulunma durumuna ilişkin veriler Tablo 4.24.te yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Okul yöneticilerinin % 75,9’u, öğretmenlerin % 80,4’ü ve velilerin % 78’inin okulda 

rehberlik servisi bulunduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

 

Sonuç olarak, kaynaştırma öğrencisi olan ilköğretim okullarında, öğretmene, öğrenciye 

ve veliye gerektiğinde destek/yardım sağlayabilecek, bir rehber öğretmen bulunduğu, bu 

durumun kaynaştırma uygulamaları için son derece olumlu olduğu söylenebilir.  
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Tablo 4.24.1. Rehberlik Servisinin Kaynaştırma Eğitimine Gerekli Desteği Sağlaması 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli  

Destek Sağlama Durumu 
f  % f  % f  % 

Evet 264 94 984 84,6 726 81,8 

Hayır 17 6 179 15,4 162 18,2 

Toplam 281 100 1.163 100 888 100 

 

 Tablo 4.24.teki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların rehberlik 

servisinin kaynaştırma eğitimine gerekli desteği sağlamasına ilişkin görüşleri Tablo 4.24.1.de 

yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

Okullarında rehberlik servisi bulunduğunu ifade eden okul yöneticilerinin % 94’ü, 

öğretmenlerin % 84,6’sı ve velilerin % 81,8’inin görüşüne göre, okul rehberlik servisi 

kaynaştırma eğitimine gerekli desteği sağlamaktadır.  

 

Sonuç olarak, rehberlik servisinin kaynaştırma uygulamasında gerekli desteği sağladığı 

anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.25. Okulun Kaynaştırma Öğrencisine Destek Eğitim Verilmesi 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Destek Eğitim Verilme Durumu 

f  % f  % f  % 

Evet 263 68 945 64,3 545 47,6 

Hayır 124 32 525 35,7 600 52,4 

Toplam 387 100 1.470 100 1.145 100 

 

 Katılımcıların okulun kaynaştırma öğrencisine destek eğitim verilmesine ilişkin 

görüşleri Tablo 4.25.te yer almaktadır. 
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Tablo incelendiğinde; 

Okul yöneticilerinin % 68’i ve öğretmenlerin % 64,3’ü okulun kaynaştırma 

öğrencilerine destek eğitim verildiğini belirtirken, velilerin % 52,4’ünün öğrencilere destek 

eğitim verilmediğini ifade ettikleri görülmektedir. Kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim 

verilmediğini ifade eden okul yöneticisi ve öğretmenlerin oranı çok düşük değildir. 

Kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim verilmesine ilişkin, velilerin de yeterince memnun 

olmamalarından kaynaştırma öğrencilerine okulda yeterli destek eğitim verilmediği 

söylenebilir. 

 

Tablo 4.25.1. Kaynaştırma Öğrencisinin Destek Eğitim Aldığı Yer* 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Kaynaştırma Öğrencisinin Destek Eğitim Aldığı 
Yer 

f  % f  % f  % 

Kaynak oda/destek eğitim odasında 90 34,2 175 18,5 142 26,1 

Sınıf içi yardım (özel eğitim öğretmeni vb. 
tarafından) 127 48,3 192 20,3 282 51,7 

Rehberlik araştırma merkezinden 75 28,5 178 18,8 119 21,8 

Özel eğitim kurumundan 52 19,8 585 61,9 105 19,3 

Diğer - - 48 5,1 8 1,5 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.25.teki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen katılımcıların kaynaştırma 

öğrencisinin destek eğitim aldığı yere ilişkin görüşleri Tablo 4.25.1.de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim aldığı yere ilişkin olarak, katılımcıların en 

fazla işaretledikleri seçeneğin, okul yöneticilerinde  % 48,3 ve velilerde % 51,7 ile “Sınıf içi 

yardım (özel eğitim öğretmeni vb. tarafından)”, öğretmenlerde ise % 61,9 ile “Özel eğitim 

kurumundan” olduğu görülmektedir.  

 

 Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim aldığını belirten katılımcıların oranları dikkate 

alındığında, öğrencilerin destek eğitim aldıkları yerlere ilişkin katılımcı oranlarının oldukça 
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düşük olduğu, sonuç olarak, kaynaştırma öğrencilerine verilen destek eğitim hizmetlerinin çok 

yetersiz olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 4.26. Kaynaştırma Eğitimi Öğrencileri İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
Hazırlanması 

Okul Yöneticisi Öğretmen Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlanma 
Durumu f  % f  % 

Evet 347 92,5 1.129 76,9 

Hayır 28 7,5 340 23,1 

Toplam 375 100 1.469 100 

 

 Katılımcıların kaynaştırma eğitimi öğrencileri için bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlanmasına ilişkin görüşleri Tablo 4.26.da yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 92,5’i ve öğretmenlerin % 76,9’unun okulun kaynaştırma 

eğitimi öğrencileri için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlandığını belirttikleri 

görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, kaynaştırma öğrencisi bulunan ilköğretim okullarında bireyselleştirilmiş 

eğitim programı hazırlandığı söylenebilir. 

 

Tablo 4.27. Kaynaştırma Eğitimi Öğrencileri İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
Uygulanması 

Veli Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Uygulanma Durumu 

f  % 

Evet 366 33,8 

Kısmen 480 44,3 

Hayır 237 21,9 

Toplam 1.083 100 
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 Tablo 4.27.de, “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından 

hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) uygulanabiliyor mu?” sorusuna ilişkin 

veli görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin % 33,8’inin “Evet”, % 44,3’ünün “Kısmen”, % 21,9’unun ise “Hayır” 

cevabını verdiği görülmektedir.  

 

 Sonuç olarak, velilerin bireyselleştirilmiş eğitim programının yeterince 

uygulanmadığını düşündükleri anlaşılmaktadır 

 

Tablo 4.28. Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Uygulamada Yaşadığı Sorunlar 

ÖğretmenSorunlar 

f 

Sınıf kalabalık olduğu için uygulamada zaman sorunu yaşanması 106 

Öğretmenin yeterli bilgiye sahip olmaması 28 

Ailenin ilgisizliği, aileden eğitim konusunda destek alınamaması 20 

Özel eğitim gerektirenlerin de kaynaştırmaya alınması 12 

Programları uygulamada materyal sıkıntısı yaşanması 9 

Fiziki yetersizlik (BEP uygulamak için destek eğitim odasının olmaması) 8 

Öğrencinin derse motivasyonu ve katılımı konusunda sıkıntı, dikkat dağınıklığı 8 

Öğretmenlere rehberlik yapacak bir kaynak ya da kişinin olmaması 8 

Hem normal programı hem de BEP’i sınıfta aynı anda uygulamanın zor olması 6 

Değerlendirme aşamasında sorun yaşanması 5 

Kaynaştırma öğrenci sayısı çok olduğu için zaman sorunu yaşanması 3 

Öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle okula uyum sağlayamamaları 3 

RAM’ın ilgisizliği 2 

Rehber öğretmenin olmayışı 2 
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 Tablo 4.28.de, öğretmenlere bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamada 

yaşadıkları sorunlar açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak, frekanslarıyla 

verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programını uygulamada karşılaştıkları en 

önemli sorunun “Sınıf kalabalık olduğu için uygulamada zaman sorunu yaşanması” olduğu 

görülmektedir. Bu durumun destek eğitim hizmeti verecek bir özel eğitim öğretmeni 

olmamasından, destek eğitim odası olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tablo 

4.23. ve 4.25.1.deki bulgular da bunu desteklemektedir. 

 

Tablo 4.29. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yaptıkları Çalışmalar* 

Okul Yöneticisi Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yapılanlar 

f  % 

Sık denetim yapma 129 33,3 

Öğretim materyalleri temin etme 166 42,9 

Öğrencinin okula gelmesini teşvik etme 316 81,7 

Ödev hazırlama çalışmalarına etkinlik sağlama 98 25,3 

Öğrencilerin boş zamanlarına etkinlik sağlama 178 46 

Diğer 19 4,9 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.29.da okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yaptıkları çalışmalara 

ilişkin görüşlerin dağılımı yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimine yönelik olarak, % 81,7 ile en fazla 

öğrencinin okula gelmesini teşvik ettikleri görülmektedir. Yöneticilerin yarıya yakını 

kaynaştırma eğitimine yönelik öğrencilerin boş zamanlarına etkinlik sağladığını ve öğretim 

materyalleri temin ettiğini ifade etmiştir.  

 Sonuç olarak, okul yönetiminin kaynaştırma öğrencilerinin okula devamlarına ilişkin 

sorun yaşadığı söylenebilir. 
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Tablo 4.30. Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarında Yaptıkları Çalışmalar* 

Öğretmen Öğretim Programı Uygulamalarında Yapılanlar 

f  % 

Sık tekrar yapma 1.025 67,7 

Ek öğretim materyalleri hazırlama 537 35,4 

Öğrencinin derse katılımını teşvik etme 1.150 75,9 

Dersi pekiştirici ek ödev verme 773 51 

Öğrencilerin boş zamanlarında onlarla ilgilenme 935 61,7 

Diğer 61 4 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarında yaptıkları çalışmalara ilişkin dağılım 

Tablo 4.30.da yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarında neler yaptıklarına ilişkin, % 75,9 ile 

“Öğrencinin derse katılımını teşvik etme”nin ilk sırada, % 67,7 ile “Sık tekrar yapma”nın 

ikinci sırada, % 61,7 ile “Öğrencinin boş zamanlarında onlarla ilgilenme”nin üçüncü sırada,  

% 51 ile “Dersi pekiştirici ek ödev verme”nin dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir.  

 

 Sonuç olarak, öğretmenlerin ders işlenişi sırasında kaynaştırma öğrencilerinin derste 

başarılı olmalarına ilişkin çaba gösterdikleri söylenebilir. 

 

Tablo 4.31. İş Birliği Yapma 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli İş Birliği Yapma Durumu 

f  % f  % f  % 

Evet 368 95,1 1.286 86,3 921 79,8 

Hayır 19 4,9 205 13,7 233 20,2 

Toplam 387 100 1.491 100 1.154 100 

  

 Tablo 4.31.de iş birliği yapmaya ilişkin katılımcı görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 95,1’i ile öğretmenlerin % 86,3’ünün kaynaştırma 

öğrencilerinin aileleriyle iş birliği yaptıklarını belirttikleri, velilerin ise % 79,8’inin 

kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmen veya okul ile iş birliği yaptıklarını belirttikleri 

görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde okul ve veliler arasında iş birliği 

sağlandığı söylenebilir. 

  

Tablo 4.31.1. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleriyle Yaptığı İş Birliği*  

Okul Yöneticisi Yapılan İş Birliği 

f  % 

Anne ve babaları bilgilendiriyorum. 309 84 

Anne ve babalar ile düzenli görüşme ortamını 
sağlıyorum. 217 59 

Öğrencilerin gösterdiği gelişimin ailelerle 
paylaşımını sağlıyorum. 215 58,4 

Aileleri evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla 
ilgili bilgilendiriyorum. 190 51,6 

Diğer 15 4,1 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.31.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen okul yöneticilerinin 

kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle yaptığı iş birliğine ilişkin dağılım Tablo 4.31.1.de yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle iş birliği yaptığını belirten okul yöneticilerinin 

yaptıkları iş birliğine ilişkin olarak, “Anne ve babaları bilgilendiriyorum.” % 84 ile ilk sırada,   

“Anne ve babalar ile düzenli görüşme ortamı sağlıyorum.” % 59 ile ikinci sırada, 

“Öğrencilerin gösterdiği gelişimin ailelerle paylaşımını sağlıyorum.” % 58,4 ile üçüncü sırada, 

”Aileleri evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla ilgili bilgilendiriyorum.” % 51,6 ile 

dördüncü sırada yer almaktadır. 
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 Okul yöneticilerinin kaynaştırma öğrencilerinin ailelerini bilgilendirerek iş birliği 

yaptıkları anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.31.2. Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleriyle Yaptığı İş Birliği* 

Öğretmen Yapılan İş Birliği 

f  % 

Anne ve babayı bilgilendiriyorum. 917 71,3 

Anne ve baba ile düzenli görüşme yapıyorum.  775 60,3 

Öğrencinin gösterdiği gelişimi aile ile paylaşıyorum. 910 70,8 

Aileyi evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla 
ilgili bilgilendiriyorum. 824 64,1 

Diğer 28 2,2 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.31.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin kaynaştırma 

öğrencilerinin aileleriyle yaptığı iş birliğine ilişkin görüşlerinin dağılımı Tablo 4.31.2.de yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle iş birliği yaptığını belirten öğretmenlerin 

yaptıkları iş birliğine ilişkin olarak, % 71,3 ile “Anne ve babayı bilgilendiriyorum.” ilk sırada,  

% 70,8 ile “Öğrencinin gösterdiği gelişimi aileyle paylaşıyorum.” ikinci sırada, % 64,1 ile 

“Aileyi evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla ilgili bilgilendiriyorum.” üçüncü sırada,   

% 60,3 ile “Anne ve baba ile düzenli görüşme yapıyorum.” dördüncü sırada yer almaktadır. 

 

 Tablodaki bulgular Tablo 4.31.1.deki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, okul 

yönetiminin kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde öğretmen veli iş birliğini sağladığı 

söylenebilir. 
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Tablo 4.31.3. Velilerin Öğretmen veya Okul ile Yaptığı İş Birliği* 

Veli Yapılan İş Birliği 

f  % 

Okulu veya öğretmeni bilgilendirme 546 59,3 

Okul ve öğretmen ile düzenli görüşme yapma  621 67,4 

Çocuğumun gösterdiği gelişimi okul veya öğretmen 
ile paylaşma 516 56 

Evde yapılan etkinliklerle/yardımla ilgili okul veya 
öğretmeni bilgilendirme 335 36,4 

Diğer 17 1,8 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 Tablo 4.31.deki dağılımda “Evet” seçeneğini işaretleyen velilerin öğretmen veya okul 

ile yaptığı iş birliğine ilişkin dağılım Tablo 4.31.3.te yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmen veya okul ile iş birliği yaptığını belirten velilerin yaptıkları iş birliğine 

ilişkin olarak, % 67,4 ile “Okul ve öğretmen ile düzenli görüşme yapma” ilk sırada, % 59,3 ile 

“Okulu veya öğretmeni bilgilendirme” ikinci sırada, % 56 ile “Çocuğumun gösterdiği gelişimi 

okul veya öğretmen ile paylaşma” üçüncü sırada yer almaktadır. Evde yapılan 

etkinliklerle/yardımla ilgili okul veya öğretmeni bilgilendiren ailelerin oranı düşüktür. Bu 

durum ailelerin okulda verilen eğitimi evde pekiştirmek için çocuklarına yardımcı 

olmamalarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Tablo 4.31.4. Öğrenci Aileleriyle İş Birliği Yapamama Nedenleri* 

Okul Yöneticisi Öğretmen Nedenler 

f  % f  % 

Zamanın olmaması 9 47,4 14 6,8 

Ailelerin zamanının olmaması 3 15,8 49 23,9 

Ailelerin isteksiz olması 11 57,9 152 74,1 

Diğer 1 5,3 48 23,4 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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 Tablo 4.31.deki dağılımda “Hayır” seçeneğini işaretleyen okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin öğrenci aileleriyle iş birliği yapamama nedenlerine ilişkin görüşlerine Tablo 

4.31.4.te yer verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğrenci aileleriyle iş birliği yapmadığını belirten okul yöneticilerinin % 57,9’u ile 

öğretmenlerin % 74,1’inin “Ailelerin isteksiz olması”nı neden olarak gösterdikleri 

görülmektedir. Okul yöneticilerinin % 47,4’ü ise “Zamanın olmaması” seçeneğini 

işaretlemiştir. 

 

 Sonuç olarak, ilköğretim okullarındaki okul yöneticisi ve öğretmenlerin kaynaştırma 

öğrencilerinin aileleriyle iş birliği yapamamalarının velilerin ilgisizliğinden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 4.31.5. Öğretmen veya Okul ile İş Birliği Yapamama Nedenleri* 

Veli Nedenler 

f  % 

Zamanımın olmaması 115 49,4 

Okulun program/planlama yapmaması  49 21 

Okul yönetiminin isteksiz olması 19 8,2 

Sınıf öğretmeninin isteksiz olması 17 7,3 

Diğer 23 9,9 

* : Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

 Tablo 4.31.deki dağılımda “Hayır” seçeneğini işaretleyen velilerin öğretmen veya okul 

ile iş birliği yapamama nedenlerine ilişkin görüşlerine Tablo 4.31.5.te yer verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmen veya okul ile iş birliği yapmadığını belirten velilerin % 49,4 ile en fazla 

“Zamanımın olmaması” seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. 
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 Sonuç olarak, velilerin çocuklarının okuluyla ya da öğretmeniyle iş birliği yapmak için 

zamanlarının olmadığını ifade etmeleri, velilerin ilgisiz olduğunu düşündürmektedir. 

 

Tablo 4.32. Okul Yönetimi, Kaynaştırma Öğrencisi Olan Sınıf Öğretmenleri ve Diğer Personelin 
Kaynaştırma Eğitimine Yeterli Desteği Vermesi 

Okul Yöneticisi Öğretmen Destek Verme Durumu 

f  % f  % 

Evet 311 82,1 971 68,4 

Hayır 68 17,9 449 31,6 

Toplam 379 100 1.420 100 

 

 Okul yönetimi, kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenleri ve diğer personelin 

kaynaştırma eğitimine yeterli desteği vermesine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmen 

görüşlerine Tablo 4.32.de yer verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 82,1’inin öğrencisi olan sınıf öğretmenleri ve diğer personelin 

kaynaştırma eğitimine yeterli desteği verdiğini ifade ettikleri görülmektedir. 

 

 Öğretmenlerin ise % 68,4’ü, okul yönetimi ve diğer personelin kaynaştırma eğitimine 

yeterli desteği verdiğini ifade etmişlerdir. 

 

 Sonuç olarak, okul yönetimi ve kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitimine yeterli desteği verme konusunda birbirlerinden ve diğer personelden memnun 

oldukları söylenebilir. Ancak öğretmenlerin üçte bire yakını, okul yönetimi ve diğer 

personelin kaynaştırma eğitimine yeterli desteği vermediğini ifade etmiştir. Bu oran göz ardı 

edilemez. Bu öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında kendilerini yetersiz hissettikleri ve 

bu konuda bir destek alamadıkları söylenebilir. 
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Tablo 4.33. Kaynaştırma Öğrencilerine Diğer Öğrencilerin Tavırları 

Okul 
Yöneticisi 

Öğretmen Veli Diğer Öğrencilerin Tavırları 

f  % f  % f  % 

Arkadaşçadır. 309 81,7 1.147 77,4 820 70,6 

Arkadaş olarak kabul etmezler. 4 1,1 22 1,5 33 2,8 

Aralarına ara sıra alırlar. 62 16,4 308 20,8 276 23,8 

Aralarına hiç almazlar. 3 0,8 5 0,3 32 2,8 

Toplam 378 100 1.482 100 1.161 100 

 

 Tablo 4.33.te kaynaştırma öğrencilerine diğer öğrencilerin tavırlarına ilişkin katılımcı 

görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerin % 81,7’si, öğretmenlerin % 77,4’ü ve velilerin % 70,6’sının diğer 

öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine tavırlarının arkadaşça olduğunu belirttikleri 

görülmektedir. 

 

 Öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine tavırlarının arkadaşça olması kaynaştırma 

eğitimi için olumlu bir durumdur. 

 

Tablo 4.34. Diğer Öğrenci Velilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumları 

ÖğretmenTutumlar 

f 

Olumlu, hoşgörülü, ılımlı, anlayışlıdırlar. Ayırım yapmazlar. 194 

Olumsuz bir tutum yok. 116 

Destekleyici. Gerekli destek ve yardımı yaparlar. Yardımseverler. 82 

Çocuklarının yanında oturmasını istemezler. Dışlarlar. 68 

Kaynaştırma öğrencilerine zaman ayrıldığı için kendi çocuklarının zaman kaybettiği 
kanısındalar. Çocuklarının haklarının yendiğini, kaynaştırma öğrencilerinin sınıfın 
seviyesini düşürdüğünü düşünüyorlar. 50 

Öğrencinin davranışlarına göre değişiyor, olumsuz davranışlar olunca sıcak bakmıyorlar. 34 

Önce tepkiliydiler sonra kabullendiler. 29 

Velinin bilgisi yok. 22 
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 Tablo 4.34.te öğretmenlere diğer öğrenci velilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 

tutumları açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir.  

 

Tablo incelendiğinde; 

 Diğer öğrenci velilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tavırlarının çoğunlukla 

olumlu olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.35. Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Eğitim Materyallerinin Yeterliği 

Okul Yöneticisi Öğretmen Eğitim Materyallerinin Yeterliği 

f  % f  % 

Evet 26 6,8 66 4,5 

Kısmen 170 44,5 493 33,9 

Hayır 186 48,7 896 61,6 

Toplam 382 100 1.455 100 

 

 Tablo 4.35.te kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim materyallerinin yeterliğine ilişkin 

okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 48,7’si ile öğretmenlerin % 61,6’sının “Hayır” cevabını 

verdikleri görülmektedir. Okul yöneticilerinin % 44,5’i ile öğretmenlerin % 33,9’u eğitim 

materyallerini “Kısmen” yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. 

 

 Sonuç olarak, ilköğretim okullarında kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim 

materyallerinde sıkıntı yaşandığı söylenebilir. 

 

Tablo 4.36. Okul Yönetimi Olarak Kaynaştırma Öğrencileriyle Sorun Yaşama 

Okul Yöneticisi Sorun Yaşama Durumu  

f  % 

Evet 133 35,4 

Hayır 243 64,6 

Toplam 376 100 
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 Okul yönetimi olarak kaynaştırma öğrencileriyle sorun yaşamaya ilişkin veriler Tablo 

4.36.da yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 64,6’sının “Hayır” cevabını verdiği görülmektedir. 

 

 Okul yöneticilerinin yönetim olarak kaynaştırma öğrencileriyle ilgili genelde sorun 

yaşamadıkları söylenebilir. 

 

Tablo 4.37. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Öğrencileriyle Yaşadığı Sorunlar 

Okul 
Yöneticisi 

Sorunlar 

f 

Okul ve sınıf kurallarına uymama, dersin işlenişini, sınıf düzenini bozma 39 

Davranış bozuklukları, diğer öğrencileri rahatsız etme, okula ve diğer öğrencilere zarar 
verme 31 

Devam sorunu 15 

Sınıfta tek oldukları için yalnızlık çekmeleri, grup oluşturamamaları 2 

Okul giriş çıkışlarına riayet etmemeleri 2 

Derse katılım, ders dinleme ve ödev yapmada eksiklik 2 

Diğer velilerden şikâyet gelmesi 1 

 

 Tablo 4.37.de okul yöneticilerine kaynaştırma öğrencileriyle yaşadıkları sorunlar açık 

uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir.  

 

Tablo incelendiğinde: 

 Okul yöneticilerinin kaynaştırma öğrencileriyle en çok yaşadıkları ilk üç sorunun 

“Okul ve sınıf kurallarına uymama, dersin işlenişini, sınıf düzenini bozma”, “Davranış 

bozuklukları, diğer öğrencileri rahatsız etme, okula ve diğer öğrencilere zarar verme” ve 

“Devam sorunu” olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4.38. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasını Yeterli Bulmaları 

Okul Yöneticisi Uygulamaları Yeterli Bulma Durumu  

f  % 

Evet 19 5 

Kısmen 218 57,2 

Hayır 144 37,8 

Toplam 381 100 

 

 Tablo 4.38.de okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimi uygulamasını yeterli 

bulmalarına ilişkin dağılım yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin % 57,2’sinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarını “Kısmen” yeterli 

buldukları, % 37,8’inin uygulamayı yeterli bulmadığı görülmektedir.  

 

 Sonuç olarak, kaynaştırma eğitimi uygulamalarında sıkıntı ve aksaklıklar yaşandığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 4.39. Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklara Okulda Yeterli Desteğin Verilmesi 

Veli Destek Verilme Durumu 

 f  % 

Evet 836 71,1 

Hayır 339 28,9 

Toplam 1.175 100 

 

 Tablo 4.39.da velilerin kaynaştırma eğitimi alan çocuklara okulda yeterli desteğin 

verilmesine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin % 71,1’inin kaynaştırma eğitimi alan çocuklarına okulda yeterli desteğin 

verildiğini ifade ettikleri görülmektedir.  
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 Sonuç olarak, velilerin kaynaştırma eğitimi alan çocuklarına okulun verdiği destekten 

memnun oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 4.40. Sınıf Öğretmeninin Çocuğun Eğitimini Pekiştirmek İçin Evde Yapabilecekleri 
Etkinlikler/Yardımla İlgili Veliyi Bilgilendirmesi 

Veli Bilgilendirme Durumu 

f  % 

Evet 971 82,4 

Hayır 207 17,6 

Toplam 1.178 100 

 

 Sınıf öğretmeninin çocuğun eğitimini pekiştirmek için evde yapabilecekleri 

etkinlikler/yardımla ilgili veliyi bilgilendirmesine ilişkin veli görüşleri Tablo 4.40.da yer 

almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin % 82,4’ünün sınıf öğretmenlerinin çocuklarının eğitimini pekiştirmek için 

evde yapabilecekleri etkinlikler/yardımla ilgili kendilerini bilgilendirdiklerini ifade ettikleri 

görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak, öğretmenlerin veliyle iş birliği içerisinde oldukları, öğrencinin derste 

öğrendiklerini pekiştirmek için evde yapabilecekleri etkinlikler/yardımla ilgili veliyi 

bilgilendirdikleri anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.41. Sınıf Öğretmeninin Çocuğun Eğitimini Pekiştirmek İçin Veliye Kitap, Maket ve 
Dergi Önermesi 

Veli Önerme Durumu 

f  % 

Evet 826 70,3 

Hayır 349 29,7 

Toplam 1.175 100 
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  Tablo 4.41.de sınıf öğretmeninin çocuğun eğitimini pekiştirmek için veliye kitap, 

maket ve dergi önermesine ilişkin veli görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin % 70,3 ile çoğunluğunun “Evet” seçeneğini işaretledikleri görülmektedir.  

 

 Öğretmenlerin velileri çocuklarının eğitiminde destekledikleri, velilerle iş birliği içinde 

oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 4.42. Öğrencinin Aldığı Eğitimin Velinin Beklentilerini Karşılaması 

Veli Beklentileri Karşılama Durumu 

f  % 

Evet 338 28,7 

Kısmen 639 54,2 

Hayır 201 17,1 

Toplam 1.178 100 

 

 Öğrencinin aldığı eğitimin velinin beklentilerini karşılamasına ilişkin veli görüşlerine 

Tablo 4.42.de yer verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 “Çocuğunuzun aldığı eğitim beklentilerinizi karşılıyor mu?” sorusuna velilerin           

% 54,2’sinin “Kısmen”, % 17,1’inin “Hayır” cevabını verdikleri görülmektedir. Velilerin 

sadece % 28,7’si “Evet” cevabını vermiştir.  

 

 Sonuç olarak, ilköğretim okullarında verilen kaynaştırma eğitiminin velilerin 

beklentilerine yeterince cevap vermediği söylenebilir. 
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Tablo 4.43. Öğrencinin Aldığı Eğitimin Velinin Beklentilerini Karşılamama Nedenleri 

Veli Nedenler 
f 

Sınıfın kalabalık olması 65 

Öğrencinin başarılı olamaması, ilerleme olmaması  43 

BEP uygulanmaması, destek eğitim hizmetlerinin olmaması 39 

Özel eğitim öğretmeninin ve rehber öğretmenin olmaması 32 

Öğretmenin yeterli bilgiye sahip olmaması 25 

Velinin çocuğuna yardımcı olamaması 14 

Materyal, araç gereç yetersizliği 14 

Öğrencinin dışlanması, öğrenciyle alay edilmesi 13 

Öğrencinin çalışmaması, ilgisizliği, okula gitmek istememesi, çabuk sıkılması, motive 
olamaması 16 
Özel alt sınıf olmaması 10 

Uyum sorunu 9 

Fiziki yetersizlikler 8 

Kaynak odanın olmaması 6 

Kaynaştırmaya yönelik bir çalışmanın olmaması 6 

Sınıf öğretmeninin isteksizliği 5 

RAM ile iş birliği yapılmaması 4 

Rehber öğretmenin yeterince ilgilenmemesi 3 

Öğrenciye yokmuş gibi davranılması, öğrencinin sınıfta ikinci plana itilmesi 4 

Rehber öğretmen sayısının yetersizliği 2 

Sınıftaki kaynaştırma öğrenci sayısının fazlalığı 2 

Diyalog eksikliği 1 

Özel eğitim kurumuyla iş birliği yapılmaması 1 

Rehber öğretmenin yerinde bulunmaması 1 
 

 Tablo 4.43.te öğrencinin aldığı eğitimin velinin beklentilerini karşılamama nedenleri 

sorulmuş ve verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir.  
 

 Tablo incelendiğinde; öğrencilerin aldığı eğitimin velilerin beklentilerini karşılamama 

nedenleri arasında, öncelik sırasına göre ilk beş sırada “Sınıfın kalabalık olması”, ” Öğrencinin 

başarılı olamaması, ilerleme olmaması”, “BEP uygulanmaması, destek eğitim hizmetlerinin 

olmaması”, “Özel eğitim öğretmeninin ve rehber öğretmenin olmaması” ve “Öğretmenin 

yeterli bilgiye sahip olmaması”nın yer aldığı görülmektedir.  
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Tablo 4.44. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar 

Okul 
Yöneticisi

Sorunlar 

f 
Öğretmen ve yöneticilerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması  76 

Sınıfların kalabalık olması nedeniyle kaynaştırma öğrencisine yeterli zaman 
ayrılamaması 72 

Fiziki ortamın, alt yapının yetersizliği, kaynak odanın olmaması sınıfların yetersizliği 71 

Sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber 
öğretmen vb. olmaması 67 

Sınıf donanımının, eğitim araç-gereç ve materyallerinin yetersizliği 46 

Ailelerin ilgisizliği, okulla iş birliği yapmamaları Velilerin destek vermemesi 40 

Velinin çocuğunun durumunu kabullenememesi ve çocuğunu RAM’a göndermek 
istememesi 25 

Ailelerin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, velinin eğitimsizliği 23 

Öğretmenlerin bu öğrencilere karşı önyargılı olmaları, onları kabullenmemeleri, bu 
öğrencilerle ilgilenmeyi angarya görmeleri ve bu tür öğrencilerin sınıf başarısını 
engellediğini, diğer öğrencilerin zamanını aldıklarını düşünmeleri, kaynaştırma eğitimi 
konusunda isteksiz olmaları 22 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciye de velinin isteği üzerine RAM’ın kaynaştırma 
raporu vermesi 21 

BEP hazırlama ve uygulamada sıkıntı 15 

Özel alt sınıf olmayışı 7 

Sınıftaki kaynaştırma öğrenci sayısının 2’den fazla olması 6 

Diğer öğrencilerin bu öğrencileri dışlaması 5 

RAM’ın gerekli desteği vermemesi (seminer, rehberlik, destek hizmeti vb.) 4 

RAM’ın çok geç randevu vermesi, RAM’dan raporun çok geç gelmesi 4 

Kaynaştırma öğrencilerinin değerlendirilmesinde sıkıntı yaşanması  3 

Müfredatın yoğunluğundan dolayı zaman sorunu yaşanması 2 

Diğer öğrencilerin zamanını almaları ve sınıfın başarı ortalamasını düşürmeleri 2 

Maddi yetersizlik, ödenek sıkıntısı 2 

Derste öğrenememe sorunu, diğer öğrencilerden geri kalmaları, yeterli gelişimi 
gösterememeleri 2 

Öğrencinin derse katılamaması 2 

Kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin iş yükünün artması 1 

İlçede RAM bulunmaması 1 
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 Tablo 4.44.te okul yöneticilerine kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları 

sorunlar açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir.  

 

Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarında öncelik sırasına göre en çok 

karşılaştıkları ilk beş sorunun “Öğretmen ve yöneticilerin yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmaması”, “Sınıfların kalabalık olması nedeniyle kaynaştırma öğrencisine yeterli zaman 

ayrılamaması”, “Fiziki ortamın, alt yapının yetersizliği, kaynak odanın olmaması sınıfların 

yetersizliği”, “Sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, 

rehber öğretmen vb. olmaması” ve “Sınıf donanımının, eğitim araç-gereç ve materyallerinin 

yetersizliği” olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.45. Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaştıkları 
Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri 

Okul 
Yöneticisi 

Çözüm Önerileri 

f 
Fiziki ortam, alt yapı uygun hâle getirilmeli. Kaynak oda açılmalı. Donanımı 
sağlanarak aktif hale getirilmeli. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili teknik donanım ve 
eğitim materyalleri sağlanmalı. MEB bunlar için ödenek göndermeli, maddi destek 
sağlamalı. 86 

BEP ve kaynaştırmaya yönelik hizmet içi eğitim, seminerler yoluyla öğretmen ve okul 
yöneticiler bilgilendirilmeli.  78 

Sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber 
öğretmen vb. temin edilmeli. 63 

 Özel alt sınıfların yaygınlaştırılması, bu öğrencilerin belirli derslerde, zamanlarda 
etkinliklerde akranlarıyla aynı ortamı paylaşmaları, öğrencilerin hedeflenen becerileri 
ve kendilerine olan güvenlerini daha etkili ve hızlı kazanmalarına yardımcı olacaktır.  46 

Anne ve baba eğitimine önem verilmeli. Velilere seminerler verilmeli Aile eğitimi 
MEB tarafından verilmeli. Veliler RAM/rehber öğretmen tarafından sürekli eğitilmeli, 
bilgilendirilmeli. Velilerle iş birliğine önem verilmeli, anne babalar ev ziyaretleriyle 
bilgilendirilmeli, yalnız olmadıkları hissi verilmeli. 39 

Rehber öğretmenin BEP hazırlanmasında ve kaynaştırma eğitimi konusunda bilgi 
beceriye sahip olması gerekir. 35 

Kaynaştırma öğrencisi olan okullarda rehber öğretmen sayısı artırılmalı. 18 

RAM tarafından tanılama doğru yapılmalı. Kaynaştırma için uygun olmayanlar 
kaynaştırmaya gönderilmemeli. 15 

Yeterli bilgi ve beceriye sahip, deneyimli öğretmenlerce bu eğitim verilmeli. 12 
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Tablo 4.45. (Devamı) Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında 
Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri 

Okul 
Yöneticisi 

 

Çözüm Önerileri 
f 

RAM görevlileri okullarda öğretmenlere birebir rehberlik yapmalı. 7 

RAM ilçelerde öğretmenlere, yöneticilere, velilere BEP eğitim seminerleri 
düzenlemeli. 7 

Öğrencilere seminerler verilmeli. 6 

Bu çocuklar için uygun oyun alanları özel alanlar yaratılmalı. 6 

Sınıf içi yardımın en azından haftada bir gün özel eğitim öğretmeniyle sağlanmalı. 4 

Rehabilitasyon merkezlerinin denetimi yapılmalı. 4 

Üniversite eğitiminde kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin de ders verilmeli. 3 

Destek eğitim odasında özel eğitim kursuna gitmiş öğretmenler görevlendirilmeli. 3 

Öğrencilerin gelişimleri RAM tarafından izlenmeli (her ay değerlendirme ve 
uygulama testleri yoluyla) ve bu izleme sonucunda öğretmene geri dönütler verilerek 
öğretmen desteklenmelidir. 3 

BEP, öğretmenlere rehber öğretmen tarafından hazır verilmeli. 2 

RAM, okullarda kaynaştırma ile ilgili yaşanan sorunları araştırmalı, uygulamayı 
denetlemeli ve bunun sonucunda iyileştirme çalışmaları yapmalı. 2 

Bu öğrencilere belirli merkezlerde haftada 2–3 gün destek eğitim verilerek 
kaynaştırma yapılmalı. 2 

Her ilçede RAM olmalı. 2 

Bireysel destek eğitim saatlerinin oluşturulması sağlanmalı. 1 

 Okul müdürleri her yılın başında bu konularla ilgili bir toplantıyla bilgilendirilmeli. 1 

Devletin kendi açtığı özel eğitim kurumları yaygınlaştırılmalı. 1 

Kaynaştırma öğrenci velilerinin psikolojik boyutta desteklenmeye ihtiyaçları var. 
Bununla ilgili çalışmalar projeler yapılabilir. 1 

MEB’den görevli uzmanlar, veli ve öğretmenleri kaynaştırmanın önemiyle ilgili 
bilgilendirmeli. 1 

 

 Tablo 4.45.te okul yöneticilerine kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları 

sorunlara yönelik çözüm önerileri açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak 

frekanslarıyla verilmiştir. 
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Tablo incelendiğinde; 

 Okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara 

yönelik ilk çözüm önerileri fiziki ortam, alt yapının uygun hâle getirilmesi, kaynak oda 

açılması, donanımının sağlanarak aktif hâle getirilmesi, kaynaştırma eğitimiyle ilgili teknik 

donanım ve eğitim materyalleri sağlanması, MEB’in bunlar için ödenek göndermesi, maddi 

destek sağlaması yer almaktadır. İkinci çözüm önerisi, öğretmen ve yöneticilerin BEP ve 

kaynaştırma eğitimiyle ilgili hizmet içi eğitimden geçirilmeleridir. Üçüncü sırada sınıf 

öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen vb. 

temin edilmesi yer almaktadır. Dördüncü öneri olarak kaynaştırma öğrencilerinin özel alt 

sınıfta eğitilmelerinin, belirli derslerde ve etkinliklerde normal akranlarıyla bir arada 

olmalarının daha yararlı olacağı düşünülmektedir.  Okul yöneticileri beşinci olarak 

kaynaştırma eğitiminde aile eğitiminin önemine değinmişlerdir.  
 

Tablo 4.46. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar 

Öğretmen Sorunlar 

f 

Sınıflar kalabalık olduğu için öğrenciye ayrılan bireysel zamanın oldukça kısıtlı, 
yetersiz olması 222 

Öğrencinin eğitimine uygun materyal, araç-gereç eksikliği  169 

Sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber 
öğretmen vb. olmaması 126 

Kaynak oda ve yardımcı destek eğitim hizmetlerin olmayışı,  101 

Yeterli bilgiye sahip olmamak 91 

Okulun fiziki şartlarının kaynaştırma öğrencileri için uygun olmayışı (tuvaletler, 
merdivenler) 82 

Velinin ilgisizliği, ailenin yeterli desteği vermemesi, velilerin durumu 
kabullenmemesi ve çocuğunu RAM’a göndermek istememesi 69 

Rehberlik servisinin olmaması 68 

Özel alt sınıfın olmaması 43 

Velilerin yeterli bilgiye sahip olmaması 29 

Rehber öğretmen sayısının azlığı, rehberlik servisinin RAM görevi nedeniyle her gün 
hizmet vermemesi, kadrolu rehber öğretmenin olmaması 27 

BEP hazırlama ve uygulamada sıkıntı 26 

Okulda kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısının çokluğu 22 

Sınıf içi disiplin sorunu yaşanması, sınıfın huzurunun, düzeninin bozulması, eğitim-
öğretimin aksaması 22 
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Tablo 4.46. (Devamı) Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaştıkları 

Sorunlar 

Öğretmen Sorunlar 

f 

Öğrencinin davranış bozukluğu nedeniyle arkadaşlarına zarar vermesi, kötü 
davranması 7 

Davranış problemi, davranış bozukluğunu gidermede sorun yaşanması 7 

Rehberlik servisinin kaynaştırma eğitimine yeterli desteği vermemesi 7 

Öğrencilerin engel düzeyine bakılmadan kaynaştırma eğitimine alınmaları RAM’ın 
kaynaştırma öğrencilerini titizlikle seçmemesi 7 

Diğer öğrencilerle seviye farkı 6 

Donanım yetersizliği, yeterli teknik donanımın olmaması 6 

Kaynaştırma öğrencilerinin sınıflara orantılı dağıtılmaması 6 

Yeterli bilgilendirmenin olmaması 6 

Devamsızlık 4 

Diğer öğrencilerin zamanının gasp edilerek sınıf başarısını düşmesi 4 

Öğrencinin isteksizliği 3 

 Uyum sorunu 3 

Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmemesi 2 

  

 Tablo 4.46.da öğretmenlere kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları 

sorunlar açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir. 
 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi uygulamalarında en çok karşılaştıkları sorun 

sınıflar kalabalık olduğu için öğrenciye ayrılan bireysel zamanın oldukça kısıtlı, yetersiz 

olmasıdır. Karşılaşılan ikinci sorun öğrencinin eğitimine uygun materyal, araç gereç 

eksikliğidir. Karşılaşılan üçüncü sorun sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek 

özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen olmaması, dördüncü sorun ise kaynak oda ve yardımcı 

destek eğitim hizmetlerin olmayışıdır. Öğretmenlerin yaşadığı 5. sorun ise öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. 
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Tablo 4.47. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlara 
Yönelik Çözüm Önerileri 

ÖğretmenÇözüm Önerileri 

f 

Özel alt sınıflarda eğitilmeleri daha uygun. 207 

Fiziki ortam, alt yapı uygun hâle getirilmeli. Kaynak oda açılmalı, donanımı sağlanarak 
aktif hâle getirilmeli, kaynaştırma eğitimiyle ilgili teknik donanım ve eğitim materyalleri 
sağlanmalı, MEB bunlar için ödenek göndermeli, maddi destek sağlamalı. 199 

Sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber 
öğretmen vb. temin edilmeli. 116 

Kapsamlı hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmeli, BEP hazırlamayla ilgili eğitim 
seminerler düzenlenmeli. 88 

Sınıf öğrenci sayısı yönetmeliğe uygun olmalı. 69 

Velileri eğitici çalışmalar yapılmalı. 58 

Destek eğitim hizmetlerinin verilmesi yararlı olacaktır. 53 

Rehberlik servisi, özel eğitim öğretmeni, okul idaresi, öğretmen, veli iş birliği sağlanmalı. 32 

Kaynaştırma eğitimi konusunda eğitimini almış uzman öğretmenler görevlendirilmeli. 20 

Rehberlik servisi daha aktif olmalı. 17 

RAM kaynaştırmaya yönelik desteğini artırmalı. 13 

Çocuğun gittiği özel eğitim kurumuyla iş birliği yapılmalı. 12 

RAM kaynaştırma öğrencilerini daha titizlikle seçmeli ve sınıf öğretmeniyle de 
görüşmeli. 12 

Rehberlik servisi personeli artırılmalı. 9 

Kısmi kaynaştırma yapılmalı. 8 

RAM, okulları periyodik olarak gezip kaynaştırma uygulamalarını, yaşanan sıkıntıları, 
kaynaştırma öğrencisiyle ilgili sorunları yerinde tespit edip bununla ilgili çalışma 
yapmalı. 7 

Haftada bir ya da her gün 2 saat bu öğrencileri özel eğitim öğretmenlerinin eğitmesi. 5 

Kaynaştırma öğrencileri sınıf dışında da desteklenmeliler. 4 

BEP’i uzman kişiler hazırlamalı (rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni vb.). 3 

Diğer öğrenciler ve veliler bilgilendirilmeli. 3 

Ek ders ücreti artırılmalı. 3 

Rehberlik servisinin koordinesinde BEP’in uygulanması sağlanmalı. 3 

Kaynaştırma öğrencilerinin özel eğitim merkezlerinden daha çok faydalanmalarına daha 
fazla imkân verilmeli. 2 

Özel eğitim kurumlarının denetimi sağlanmalı. 2 

RAM okulları sık sık ziyaret edip velileri bilgilendirmeli. 2 
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Tablo 4.47 (Devamı). Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaştıkları 
Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri 

ÖğretmenÇözüm Önerileri 

f 

1. kademede yeterlilik gösteremeyenler 6, 7, 8. sınıflarda muaf olmalı. 1 

Anaokuluna başlamadan önce RAM öğrenciyi inceleyip kaynaştırma öğrencisi olup 
olmayacağına karar vermeli. 1 

BEP oluşturulurken özel eğitim kurumuyla koordine sağlanmalı. 1 

Ders dışı rehberlik çalışmaları yapılmalı. 1 

Destek eğitim odasındaki çalışma saatleri artırılmalı. 1 

Engel türlerine göre eğitim materyalleri hazırlanmalı ve öğretim yöntem ve teknikleriyle 
öğretmenlere sunulmalı. 1 

Okula uyum için ders dışı etkinlikler düzenlenmeli. 1 

Öğrencinin düzeyine göre yapılması gerekli çalışmaların materyalleriyle birlikte RAM 
tarafından verilmesi sağlanmalı. 1 

Öğretmenlere istekleri doğrultusunda kaynaştırma öğrencisi verilmeli. 1 

Özel eğitimden sonra kaynaştırmaya geçilmeli. 1 

RAM randevuları öğretim yılı başında alınması sağlanırsa o yıla yönelik yapılacak 
faaliyetlerin netlik kazanması sağlanmış olur. 1 

 

 Tablo 4.47.de öğretmenlere kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları 

sorunlara yönelik çözüm önerileri açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak 

frekanslarıyla verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerinin ilki kaynaştırma öğrencilerinin özel alt sınıflarda eğitilmeleridir. 

Öğretmenlerin ikinci çözüm önerisi fiziki ortam, alt yapının uygun hâle getirilmesi, kaynak 

oda açılması, donanımının sağlanarak aktif hâle getirilmesi, kaynaştırma eğitimiyle ilgili 

teknik donanım ve eğitim materyalleri sağlanması, MEB’in bunlar için ödenek göndermesi, 

maddi destek sağlamasıdır. Öğretmenler üçüncü olarak sınıf öğretmenine ve öğrenciye destek 

hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen vb. temin edilmesini önermiştir. 

Kapsamlı hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi, BEP hazırlamayla ilgili eğitim 
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seminerleri düzenlenmesi öğretmenlerin dördüncü önerisidir. Öğretmenler beşinci olarak sınıf 

öğrenci sayısının yönetmeliğe uygun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 4.48. Velilerin, Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Karşılaştıkları Sorunlar 

Veli Sorunlar 

f 

Sınıf kalabalık olduğu için öğretmen çocuğuma yeterli zamanı ayıramıyor. 37 

Diğer öğrenciler ve velileri çocuğumu dışlıyor. 26 

Çocuğuma nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum. 24 

Fiziki yetersizlikler. Destek eğitim odası yok. 20 
Öğretmen yeterli bilgiye sahip değil. 15 
Okulda rehber öğretmen yok. 13 
 Materyal, araç-gereç, donanım yeterli değil. 12 
Destek hizmet verecek özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen vb. yok. 16 
Okul ya da RAM tarafından bilgilendirilmiyoruz. 12 
Destek eğitim hizmetleri yeterli değil. BEP uygulanmıyor. 10 
Çocuğum okula uyum sorunu yaşıyor. 8 
Kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgim yok. 7 
Rehber öğretmen yeterince ilgilenmiyor. Rehber öğretmen haftanın 1–2 günü okulda. 7 
Çocuğum iletişim kuramıyor, çekingen. 6 
Bireyselleştirilmiş eğitime yeterince zaman ayrılmıyor. 5 
Özel alt sınıf yok. 5 
Ulaşım konusunda zorluk yaşıyoruz. 5 
Çocuğum kendini dışlanmış hissediyor. 4 
Öğretmen isteksiz. 4 
Davranış sorunları var. 3 
Öğretim programı çocuğum için ağır geliyor. 3 
RAM gerekli desteği vermiyor. 3 
Rehber öğretmen desteği yeterli değil. 3 
Sınıf öğretmeni bizimle fazla iş birliği yapmıyor, bizi bilgilendirmiyor. 3 
Özel eğitim kurumunun eğitimi yetersiz kalıyor. 1 
Servis sorunu yaşıyoruz. 1 
Taşımalı eğitimden dolayı okula gidip çocuğumla ilgili bilgi alamıyorum. 1 

 

 Tablo 4.48.de velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili karşılaştıkları sorunlar açık uçlu 

olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir. 
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Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili karşılaştıkları sorunların ilki sınıfların kalabalık 

olması nedeniyle öğretmenlerin çocuklarına yeterince zaman ayıramamasıdır. Velilerin 

karşılaştıkları ikinci sorun diğer öğrenci ve velilerinin çocuklarını dışlamasıdır. Velilerin 

üçüncü sorunu çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarını bilmiyor olmalarıdır. Veliler dördüncü 

olarak fiziki yetersizlikler, destek eğitim odasının olmaması, beşinci olarak ise öğretmenin 

yeterli bilgiye sahip olmamasını sorun olarak ifade etmişlerdir. 
 

Tablo 4.49. Velilerin Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Karşılaştıkları Sorunların Çözümüne Yönelik 
Önerileri 

Veli Çözüm Önerileri 
f 

Özel alt sınıfta özel eğitim öğretmeni tarafından eğitim almalılar. 64 
Rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni atanmalı. 33 
Sınıf mevcudu düşürülmeli. 31 
Bireyselleştirilmiş eğitim için daha fazla zaman ayrılmalı. 28 
Kaynaştırma öğrenci velilerine de eğitim verilmeli. 27 
Öğretmenler eğitilmeli. 23 
Rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni veli ve öğretmen iş birliği sağlanmalı. 22 
Diğer öğrenciler ve velileri bu konuda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmeli. 19 
BEP uygulanmalı. 16 
Destek eğitim odası olmalı. 15 
Sosyalleştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık verilmeli, öğrenci yokmuş gibi davranılmamalı. 13 
Fiziki şartlar uygun hâle getirilmeli. 10 
Kaynaştırma eğitimi konusunda uzman kişiler bu sınıflarda görevlendirilmeli. 9 
Yeterli teknik donanım ve araç gereç materyal temini sağlanmalı. 9 
Okulların RAM tarafından takibi ve desteği sağlanmalı. 7 
RAM ve rehberlik servisi tarafından çocuğuma nasıl yardımcı olacağım konusunda 
bilgilendirilmek istiyorum. Aileye daha çok destek verilmeli. 6 
Rehberlik servisi daha işlevsel hâle getirilmeli. 5 
Servis sorunu çözülmeli. 5 
BEP özel eğitim öğretmenlerince verilmeli. 4 
Kısmi kaynaştırma daha uygun olur. 4 
Kaynaştırma öğrencisi fazla olan okullara özel eğitim öğretmeni atanmalı ya da ilçe bazında 
bu işle ilgilenen bir birim olmalı. 2 
Gerektiğinde sınıf tekrarı yapılmalı. 1 
Sınavlarda daha fazla zaman tanınmalı. 1 
Destek eğitim ders dışında verilmeli. 1 

 



 
 
 

 

102 

 Tablo 4.49.da velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm 

önerileri açık uçlu olarak sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde; 

 Velilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerinden ilki çocuklarının özel alt sınıfta özel eğitim öğretmeni tarafından eğitilmeleridir. 

Velilerin ikinci önerisi rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni atanmasıdır. Veliler üçüncü 

olarak sınıf mevcudunun düşürülmesini, dördüncü olarak bireyselleştirilmiş eğitim için daha 

fazla zaman ayrılmasını, beşinci olarak kendilerine de eğitim verilmesini önermişlerdir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA- SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 

Bu bölümde, ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının 

değerlendirilmesine ilişkin okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri ve kaynaştırma öğrenci 

velilerinin görüşlerinden elde edilen bulgulara dair sonuç, tartışma ve öneriler yer almıştır. 

 

5.1. Tartışma-Sonuç 

 Bu araştırmada, İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi Anketi aracılığı ile okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri ve kaynaştırma 

öğrenci velilerine kaynaştırma uygulamalarındaki mevcut duruma yönelik sorular sorulmuştur. 

Katılımcılardan elde edilen bulgulardan şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

 

 5.1.1. Katılımcıların Genel Bilgilerine İlişkin Sonuçlar 

 Ankete katılan okul yöneticilerinin % 93 ile tamamına yakını erkek, öğretmenlerin     

% 57,7 ile yarıdan fazlası kadındır. 

  
 Ankete katılan okul yöneticilerinin % 78,7’si ile öğretmenlerin % 76,5’i lisans 

mezunudur. 

 
 Ankete katılan okul yöneticilerinin % 95, öğretmenlerin ise % 80,9 ile tamamına yakını 

10 yıldan fazla mesleki kıdeme sahiptir. 

 
 Ankete katılan velilerin % 69,4 ile çoğunluğu kaynaştırma öğrencisinin annesidir. 

Velilerin dörtte üçe yakınının öğrencinin annesi olması, annelerin çocuklarının eğitiminde 

daha ilgili olduğunu düşündürmektedir 

 
 Ankete katılan kaynaştırma öğrenci velilerinin % 47,7 ile yarıya yakını ilköğretim 

okulu mezunudur. Kaynaştırma öğrenci velileri eğitim durumları itibarı ile kültürel yönden 

orta düzeyde olup, % 67,4 ile dörtte üçe yakını çalışmamaktadır. 
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 Ankete katılan kaynaştırma öğrenci velilerinin % 83,8 ile tamamına yakınının 

kaynaştırma eğitimi alan “1” çocukları bulunmaktadır. 

 
 Kaynaştırma öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımları birbirine yakın olup, 

herhangi bir sınıf düzeyinde belirgin bir yığılma söz konusu değildir. İlköğretim okullarında 

her sınıf düzeyinde kaynaştırma öğrencisi bulunmaktadır. 

 
 Okul yöneticilerinin % 69,7 ile yaklaşık üçte ikisi okullarındaki kaynaştırma 

öğrencilerinin sınıf dağılımını “özel eğitim hizmetleri yönetmeliği”nin ilgili maddesine uygun 

yapmaktadır. Öğretmenlerin % 72,1’inin sınıflarında “1” kaynaştırma öğrencisi % 21,4’ünün 

sınıflarında “2” kaynaştırma öğrencisi bulunmakta olup, % 65,1’inin okuttukları sınıflar 1-35 

öğrenci aralığındadır. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde kaynaştırma yoluyla eğitim 

alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımının sağlanması, 

sınıf mevcutlarının; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin 

bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenmesi hükümleri yer 

almaktadır. Buna ilişkin olarak kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların üçte ikiye yakınının 

yönetmeliğe uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların üçte 

bire yakınında sınıf mevcudu 35’ten fazladır. Mandell ve Straın (1991) yaptıkları araştırma 

sonucunda, sınıfında fazla sayıda öğrenci olan öğretmenlere göre daha az sayıda öğrenciyle 

ders yapan öğretmenlerin, kaynaştırmaya karşı daha olumlu ve kabul eder bir tutum içinde 

olduklarını belirtmektedirler. Sınıftaki kaynaştırma öğrenci sayısının az olması durumunda 

öğretmen sınıftaki tüm çocukların öğrenmesini sağlayacak şekilde öğretimi bireyselleştirebilir, 

tüm çocukların gereksinimlerini karşılayabilir. Sınıf mevcudunun ve bir sınıftaki kaynaştırma 

öğrenci sayısının artması, kaynaştırma sınıfındaki tüm öğrenciler için etkili öğretim 

yapılmasını zorlaştırabilecektir (Kargın, 2004).  

 
 Kaynaştırma öğrencilerinde en sık rastlanan engel türü “Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel 

Yetersizlik” olup bunu sırasıyla “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” ile “Dil ve 

Konuşma Güçlüğü” takip etmektedir. 
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 5.1.2. Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Sonuçlar 

 Yapılan araştırmalara göre kaynaştırma uygulamaları belli bir plan, program ve 

düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Sınıf öğretmeni, öğrencilerin özel 

gereksinimlerinin nasıl belirleneceği, bu gereksinimleri karşılamak için neler yapılması 

gerektiği ve başkalarından ne zaman ve nasıl yardım alacağı konusunda bilgi ve beceri sahibi 

olmalıdır (Kırcaali-İftar,1998). Türkoğlu (2007) tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda 

elde edilen bulgularda, kaynaştırma uygulamaları konusunda yapılan bilgilendirme 

çalışmalarının, öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini olumlu etkilediği ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca, bilgilendirme çalışmaları öncesinde kaynaştırma eğitimine sıcak bakmayan 

öğretmenlerin, bilgilendirme sonrasında kaynaştırma uygulamalarının oldukça yararlı 

olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Kaynaştırma uygulamalarının başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesinde bilgilendirme çalışmaları önemlidir. Okul yönetiminin de kaynaştırmayı 

benimsemesi, kaynaştırmanın gereğine ve önemine inanması, kaynaştırma uygulaması içinde 

yer alan her bir unsurun işini kolaylaştıracaktır. Bu da okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimi 

konusunda bilgi sahibi olmasına bağlıdır. Ankete katılan okul yöneticilerinin % 59,4’ü ile 

öğretmenlerin % 55,1’i kaynaştırma eğitimi konusunda eğitim almamışlardır. Kaynaştırma 

eğitimiyle ilgili eğitim aldığını belirten yönetici ve öğretmenlerin geneli ise MEB’in hizmet içi 

eğitim programına katılarak eğitim almıştır. Okul yöneticilerinin % 86, öğretmenlerin ise % 

73,9 ile büyük çoğunluğu kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilenmeyi istemektedir. MEB’in 

hizmet içi eğitim programına katılanlar da bilgilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bilen’in (2007) 

yaptığı araştırmada kursa ya da bir eğitim programına katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

bunun süre ve içerik açısından yeterli olmadığını belirtmektedir. 

 

 Okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimiyle ilgili en çok bilgilenmek istedikleri 5 

konu: % 61 ile “Öğretim programı sınıf uygulamalarını izleme” , % 60,4 ile “Kaynaştırma 

öncesinde ve sırasında kaynaştırmaya hazırlık”, % 59,2 ile “Okul yönetim teknikleri”, % 42,9 

ile “Ailelerle iş birliği yapma” ve “Sosyal becerileri uygulama ortamını sağlama”dır. Okul 

yöneticileri kaynaştırma eğitimiyle ilgili okul yönetimi olarak neler yapabileceklerine ilişkin 

bilgilenmeye ihtiyaç duymaktadır.  
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 Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili en çok bilgilenmek istedikleri 5 konu       

% 60,7 ile “Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama”, % 51,9 ile “Davranış 

değiştirme yöntem ve teknikleri”, % 47,9 ile “Kaynaştırma öncesinde ve sırasında 

kaynaştırmaya hazırlık”, % 44,6 ile “Sosyal beceri kazandırma” ve % 43,4 ile “Öğretim 

programını uygulama”dır. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilendirilmeye 

ihtiyaç duydukları konularda sıkıntı yaşadıkları ve konuyla ilgili bir uzmandan destek/yardım 

alamadıkları düşünülebilir. 

 

 Kaynaştırma öğrenci velilerinin üçte ikiye yakını kaynaştırma eğitimi konusunda 

yeterli bilgiye sahip olduklarına inanmamaktadır. Velilerin üçte bire yakını ise yeterli bilgiye 

sahip olduklarını düşünmektedir. Velilere çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirici bir 

çalışma yapılmadığı ya da velilerin bilgilenme girişiminde bulunmadıkları düşünülebilir.  

 

 Velilerin % 54,7 ile en çok bilgilenmek istedikleri konunun “Kaynaştırma yoluyla 

eğitim uygulamaları” olduğu, bunu % 32 ile “Beceri öğretimi”nin takip ettiği, diğer konularda 

bilgilenmek isteyen velilerin oranının ise yaklaşık dörtte bir olduğu görülmektedir. Velilerin 

çocuklarının eğitimine ilişkin ilgilerinin kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarının ne 

olduğunu merak etmekten öteye geçmediği, engel türü ve özellikleri, BEP hazırlama, beceri 

öğretimi, engelli hakları konularında bilinçlenmeye istekli olmadıkları anlaşılmaktadır. 

 

 Okul yöneticilerinin üçte ikiye yakını ile öğretmenlerin yarıdan fazlası kaynaştırma 

eğitimi öncesi bilgilendirilmemişlerdir. Oysa kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi, okul 

yönetimi ve öğretmenlerin kaynaştırma uygulaması başlamadan önce ve başladıktan sonra 

yapılacak etkinliklere bağlıdır. Kaynaştırma başlamadan önce okul yönetiminin ve 

öğretmenlerin okullarında kaynaştırma yapılacağını bilmeleri gerekir. Kaynaştırma öncesinde 

ve sırasında öğretmenlere özür türleri ve özelliklen konusunda bilgi vermek ve hazırlayıcı 

etkinliklerde bulunmak öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerini daha kolay anlamalarını ve 

kabullenmelerini sağlayabilir (Batu, 2000). 
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 Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmeyen okul yöneticisi ve öğretmenler, 

kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmek istemektedirler. Okul yöneticileri rehberlik 

araştırma merkezi, öğretmenler ise rehberlik araştırma merkezi ve okulun rehberlik servisince 

bilgilendirilmek istemektedir. Okul yöneticisi ve öğretmenler kaynaştırma eğitimi öncesi 

eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun yapılacak 

düzenlemeler ile öğrencilerin engeline ilişkin bilgilendirilmeyi istemektedirler. 

 

 Okul yöneticilerinin öğretim yılına başlarken kaynaştırma eğitimi için yaptığı 

hazırlıklar içerisinde % 64,9 ile “Velilerle tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma” ilk sırada, 

% 64,3 ile “Okulda kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf öğretmenlerinin zümre iş birliğini 

izleme” ikinci sırada, % 56,1 ile “Velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili açıklama yapma” 

üçüncü sırada, % 50,1 ile “Rehberlik araştırma merkezinden bilgi alma” ise dördüncü sırada 

yer almaktadır. Öğretim yılına başlarken kaynaştırma eğitimi için ilk dört sırada yer alan 

hazırlıkları yapan okul yöneticilerinin oranları istenen düzeyde değildir. Bununla birlikte okul 

yöneticilerinin sadece üçte bire yakını okulda fiziksel düzenlemeler yaptığını ifade ederken, 

ders yılı başında okulun öğrencilerine açıklama yaptığını belirten okul yöneticilerinin oranı 

yaklaşık dörtte birdir. Öğretmenlerin öğretim yılına başlarken yaptıkları hazırlıklar veli ile 

tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma ile sınırlıdır. Oysa öğretim yılına başlarken öğrenci 

hakkında bilgi alma, kaynaştırmaya uygun fiziksel düzenlemeler yapma, kaynaştırma 

öğrencisi olan öğretmenlerle bilgi paylaşımı, diğer öğrencileri ve velileri kaynaştırmaya 

hazırlama, kaynaştırma uygulamasının başarısında önemli faktörlerdir. 

  

 Okul yöneticilerinin üçte ikisinden fazlası, öğretmenlerin ise yarıdan fazlasına göre 

diğer öğrenciler kaynaştırma eğitimine ilişkin olarak okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni 

tarafından eğitim ortamında bireysel farklılıklara ve öğrencilerin birbirleriyle 

yardımlaşmalarına ilişkin bilgilendirilmektedir. Ancak okul yöneticilerinin üçte bire yakını ile 

öğretmenlerin yarıya yakını diğer öğrencilerin bilgilendirilmediğini ifade etmiştir. Bu oranlar 

düşük değildir. Özel gereksinimli olmayan çocuklar kaynaştırmanın başarılı olmasında önemli 

bir araçtır. Çünkü öğrenciler, okulda öğrendiklerinin tümünü yalnızca öğretmen-öğrenci 

etkileşiminden öğrenmezler. Çocukların öğrendiklerinin önemli bir bölümü öğrenci-öğrenci 

etkileşimi yoluyla gerçekleşmektedir (Batu, 2000).  
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Okul yöneticisi ve öğretmenlerin üçte ikiye yakını kaynaştırma eğitimine ilişkin 

destek/yardım almazken, kaynaştırma öğrenci velilerinin dörtte üçten fazlası destek/yardım 

almaktadır. Destek/yardım alan velilerin tamamına yakını sınıf öğretmeninden, yarıdan fazlası 

okulun rehber öğretmeninden destek almaktadır.  Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili 

yeterli bilgiye sahip olmamaları ve destek/yardım almamalarına rağmen velilere çocuklarının 

eğitimiyle ilgili yardımcı olmaya çalışmaları olumlu bir durumdur. Ancak yönetici ve 

öğretmenlere destek hizmet verilmesi kaynaştırma uygulamalarının başarısında son derece 

önemlidir. 

 

Anket kapsamındaki okulların tamamına yakınında öğretmene ve öğrenciye 

gerektiğinde destek/yardım sağlayabilecek bir özel eğitim alan öğretmeni bulunmamaktadır. 

Akdemir Okta’nın yaptığı (2008) araştırmada da kaynaştırma uygulaması yapan sınıf 

öğretmenlerinin, işitme engeli olan öğrenciler ve eğitimleri ile ilgili destek hizmetlere ihtiyaç 

duydukları, ancak kendilerine gerekli destek hizmetlerin sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. Oysa 

kaynaştırma öğrencinin sadece sınıfa yerleştirilmesinden ibaret olmayıp destek eğitim 

hizmetleriyle yürütülmesi gereken ve ancak bu şekilde başarıya ulaşılabilecek bir 

uygulamadır. Kaynaştırma eğitiminin başarıyla uygulanabilmesi için genel eğitim sınıfındaki 

özel gereksinimli öğrenciye ve öğretmene, gereksinimlerine yönelik destekleyici özel eğitim 

hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Okulda bulunacak bir özel eğitim öğretmeni, sınıf içi 

destek eğitim hizmeti ve kaynak odada eğitim desteği ile gerek sınıf öğretmenine gerekse 

kaynaştırma öğrencisine yardımcı olarak kaynaştırma uygulamasının başarısına çok büyük 

katkı sağlayacaktır.  

 

Anket kapsamındaki okullarda dörtte üçün üzerinde öğretmene, öğrenciye ve veliye 

gerekli destek/yardım sağlayan bir rehberlik servisi bulunduğu, bu durumun kaynaştırma 

uygulamaları için olumlu olduğu düşünülmektedir. Çünkü rehberlik servisleri, özel eğitim 

öğretmenlerinin olmadığı okullarda son derece önemlidir ve birçok öğretmen, rehber 

öğretmenlerle iş birliği yaparak kaynaştırma öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamaya 

çalışmaktadır (Kargın, 2004). Bilen’in (2007) yaptığı çalışmada, rehberlik servisinden destek 

alanların, almayanlara göre kaynaştırmaya ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları 
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belirlenmiştir. Dolayısıyla rehber öğretmenin sınıf öğretmenine, kaynaştırma öğrencisine ve 

veliye yapacağı rehberlik ve destek çalışmaları kaynaştırmanın başarısında son derece 

önemlidir.  

 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin üçte ikiye yakını ile velilerin yarıya yakını 

kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim verildiğini belirtmiştir. Kaynaştırma öğrencilerine 

destek eğitim verildiğini ifade eden okul yöneticileri ve velilerin yarıya yakını, öğrencilerin 

destek eğitimi sınıf içi yardımla aldığını belirtirken, öğretmenlerin üçte ikiye yakını 

öğrencilerin özel eğitim kurumundan destek eğitim aldığını ifade etmiştir. Bu oranlar 

kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim aldığını belirten katılımcıların oranları dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde, çok az öğrencinin destek eğitim odasından ve sınıf içi yardımla destek 

eğitim aldığı görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencilere okulda verilen destek eğitimin 

yetersiz olduğu söylenebilir. Oysa kaynaştırma uygulamaları özel gereksinimli öğrencilerin 

normal sınıflara yerleştirilmesiyle başlayıp biten bir süreç değildir. Kaynaştırma, özel 

gereksinimli öğrencinin normal sınıfa yerleştirilmesinin yanında, çeşitli düzenlemeleri 

gerektiren oldukça teknik bir uygulamadır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

kaynaştırma yoluyla eğitim “özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim 

hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, 

ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel  

eğitim uygulamaları” olarak tanımlanmıştır. Kaynaştırma uygulamalarının gereklerine uygun 

ve beklenen yararları sağlayacak şekilde yürütülmesinde, destek özel eğitim hizmetleri önemli 

bir işleve sahiptir. Destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırılan özel gereksinimli öğrenciye 

ve/veya kaynaştırma sınıfı öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleridir (Kırcaali-İftar, 

1998). 

 

 Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde, özel 

eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim 

hizmetlerini de içeren özel eğitim programı olarak tanımlanmıştır. 02/09/2008 tarihli ve 3601 

sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu 2008/60 numaralı Genelge’de, 

kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
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72. maddesi gereğince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 

hazırlanacağı belirtilmiştir. Okul yöneticilerinin tamamına yakını ve öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu kaynaştırma eğitimi öğrencileri için bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlandığını ifade etmişlerdir. Ancak öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programını 

uygulamada en fazla yaşadıkları sorunun “sınıf kalabalık olduğu için uygulamada zaman 

sorunu yaşanması” olduğu ortaya çıkmıştır. Velilerin ise yarıya yakını bireyselleştirilmiş 

eğitim programı geliştirme birimi tarafından hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programının 

“Kısmen” uygulandığını ifade etmişlerdir.  

  

 Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu kaynaştırma eğitimine yönelik olarak öğrencinin 

okula gelmesini teşvik etmektedir. Yöneticilerin yarıya yakını öğrencilerin boş zamanlarına 

etkinlik sağlamakta ve öğretim materyalleri temin etmektedir. Okul yönetiminin kaynaştırma 

öğrencilerinin okula devamlarına ilişkin sorun yaşadığı söylenebilir. Ancak okul yönetiminin 

öğrencinin okula devamını teşvik etme yanında kaynaştırma eğitimine yönelik gerek öğretim 

materyalleri temin ederek gerek ödev hazırlama çalışmalarına etkinlik sağlayarak gerekse 

öğrencilerin boş zamanlarına etkinlik sağlayarak öğretmene destek olması kaynaştırma 

uygulamalarında öğretmen tutumunu olumlu etkileyecek, bu durum kaynaştırmanın başarısına 

olumlu katkı sağlayacaktır. 

 

 Öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarında neler yaptıklarına ilişkin, % 75,9 ile 

“Öğrencinin derse katılımını teşvik etme” 1. sırada, % 67,7 ile “Sık tekrar yapma” 2. sırada,  

% 61,7 ile “Öğrencinin boş zamanlarında onlarla ilgilenme” 3. sırada, % 51 ile “Dersi 

pekiştirici ek ödev verme” 4. sırada yer almaktadır. Öğretmenlerin ders işlenişi sırasında 

kaynaştırma öğrencilerinin başarılı olmaları için çaba gösterdikleri söylenebilir. Bilindiği gibi 

kaynaştırma eğitiminde öğretmen tutumu son derece önemlidir. 

 

 Kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde okul aileler ile iş birliği içindedir. Ancak aileler 

iş birliğinde yönetici ve öğretmenle görüşmeden öteye gitmemektedir. Öğretmenler aileleri 

evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla ilgili bilgilendirmektedir, ancak aileler evde 

yapılan etkinliklerle/yardımla ilgili okul veya öğretmeni bilgilendirmemektedir. Bu durum 
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ailelerin okulda verilen eğitimi evde pekiştirmek için çocuklarına yardımcı olmamalarından 

kaynaklanıyor olabilir. Oysaki aileler kaynaştırma uygulaması sırasında son derece güçlü 

destekçiler olabilirler. Ailenin kaynaştırmaya istekli olması, kaynaştırmanın başarıyla 

uygulanabilmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Böylece öğretmenin, aileyi gerek 

okulda gerekse evde öğrenilenleri pekiştirme konusunda yardımcı olarak kullanması 

kolaylaşacaktır. Eğer aile kaynaştırmanın yararına inanmıyorsa, öğretmenin yardım alma 

olasılığı düşecektir (Batu, 1998). 

 

 Okul yönetimi ve kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenler, kaynaştırma eğitimine 

yeterli desteği verme konusunda birbirlerinden ve diğer personelden memnundur. Ancak 

öğretmenlerin üçte bire yakını okul yönetimi ve diğer personelin kaynaştırma eğitimine yeterli 

desteği vermediğini ifade etmiştir. Bu oran göz ardı edilemez. Yıkmış Şahbaz ve Peker (1997) 

yaptıkları araştırmada 60 saatlik bilgilendirme programına katılan idareci ve öğretmenlerin 

kaynaştırmaya karşı tutumlarının olumlu yönde değiştiği görülmüş ve kaynaştırmaya yönelik 

olumsuz tutumları azaltmak için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

 Diğer öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine tavırları arkadaşçadır. Bu, kaynaştırma 

uygulamaları için olumlu bir durumdur. Kaynaştırma öğrencisi ile aynı sınıfta okuyan, normal 

gelişim gösteren diğer öğrenciler kaynaştırmanın başarısındaki önemli unsurlardan biridir.  

 

 Okul yöneticilerinin % 48,7’si ile öğretmenlerin % 61,6’sı kaynaştırma eğitimine 

yönelik eğitim materyallerinin yeterli olmadığını belirtirken, yöneticilerin % 44,5’i ile 

öğretmenlerin % 33,9’u eğitim materyallerini “Kısmen” yeterli bulmaktadır. Sonuç olarak 

ilköğretim okullarında kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim materyallerinde sıkıntı yaşandığı 

ortaya çıkmıştır. İlgili yönetmelikte kaynaştırma eğitimi yapılan okul ve kurumlarda öğrenciye 

verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile 

eğitim materyalleri sağlanması hükmü yer almaktadır.  

 

 Okul yöneticilerinin üçte ikiye yakını yönetim olarak kaynaştırma öğrencileriyle ilgili 

sorun yaşamamaktadır. 
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 Okul yöneticilerinin yarıdan fazlası kaynaştırma eğitimi uygulamalarını “Kısmen” 

yeterli bulurken, üçte birin üzerinde yönetici uygulamayı yeterli bulmamaktadır. Bu sonuç 

destek eğitim hizmetlerinin, kaynak odanın olmamasından okul yöneticisi ve öğretmenlerin bu 

konuda yeterli bilgiye sahip olmamalarından, fiziksel yetersizliklerden kaynaklanıyor olabilir.  

 

 Velilerin dörtte üçe yakını, kaynaştırma eğitimi alan çocuklarına okulda yeterli 

desteğin verildiğini ifade etmiştir. Sonuç olarak, velilerin kaynaştırma eğitimi alan çocuklarına 

okulun verdiği destekten memnun oldukları söylenebilir. 

 

 Veliler sınıf öğretmenlerinin çocuklarının eğitimini pekiştirmek için evde 

yapabilecekleri etkinlikler/yardımla ilgili kendilerini bilgilendirdiklerini, kitap, maket ve dergi 

önerdiklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, öğretmenlerin, velileri çocuklarının eğitiminde 

destekledikleri, velilerle iş birliği içinde oldukları anlaşılmaktadır. 

 

 İlköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamaları velilerin beklentilerine yeterince 

cevap vermemektedir. 
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 5.1.3. Öneriler 

 Bu kısımda, tartışılan veriler ışığında şu önerilerde bulunulmuştur: 

 

 Millî Eğitim Bakanlığına Öneriler 

 1. Kaynaştırma uygulamalarında standart eğitim ortamı sağlamak için ilköğretim 

okullarında derslik sayısı artırılmalı ya da fiziki kapasite yaratılmalıdır. 

 2. İlköğretim okulları yönetici ve sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi alanında 

hizmet içi eğitim almaları zorunlu hâle getirilmelidir. 

 3. İlköğretim okullarının özel eğitim ve rehber öğretmen ihtiyacını karşılayacak 

istihdam sağlanmalıdır. 

 4. Kaynaştırma uygulamasına yönelik standart araç-gereç ve materyal donanımı 

sağlanmalıdır. 

  

 Millî Eğitim Müdürlüklerine Öneriler 

 1. İlköğretim okulları yönetici, sınıf öğretmeni ve diğer personele kaynaştırma 

eğitimine yönelik hizmet içi seminer/kursları düzenlenmelidir. 

 3. Kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim okullarında sınıf öğrenci sayılarının 

yönetmeliğe uygun olup olmadığı denetlenmelidir. 

 4. Kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim okullarının destek eğitim hizmet 

etkinliği denetlenmelidir. 

 5. Özel eğitim alan öğretmeni olmayan ilköğretim okullarında, destek eğitim hizmetini 

yürütecek öğretmen görevlendirmelidir.  

 

 Okul Müdürlüklerine Öneriler 

 1. Öğretim yılı başlamadan kaynaştırma öğrencisi hakkında RAM bilgileri alınmalıdır. 

 2. Okul ve sınıfta kaynaştırma öğrencileri için uygun fiziki düzenlemelerin yapılması 

sağlanmalıdır.  

 3. Destek eğitim odasında araç-gereç ve materyal donanımı sağlanmalıdır. 

 4. Destek eğitim odasında ya da sınıf içi yardım ile kaynaştırma öğrencilerine destek 

eğitim hizmeti verilmesi sağlanmalıdır. 

 5. Kaynaştırma öğrencileri sınıf dağılımının yönetmeliğe uygun olması sağlanmalıdır. 
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 6. Kaynaştırma sınıf öğretmenleri zümre iş birliği sağlanmalıdır. 

 7. Kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmenle iş 

birliği yapmaları sağlanmalıdır. 

 8. Okulun tüm öğrencileri ve ailelerine düzenli bir program dâhilinde kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yapılarak kaynaştırma eğitimine yönelik hazır oluşları 

sağlanmalıdır. 

 9. Kaynaştırma öğrenci ailelerine diğer ailelerden ayrı olarak düzenli bir program 

dâhilinde bilgilendirme toplantıları veya görüşmeleri yapılarak eğitime duyarlılıkları 

sağlanmalıdır. 
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EK-1 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 
Sayı : B.08.0.EGD.0.33.05.00-311-  /     /05/2010 
Konu  : Anket Uygulaması. 

 

DOSYA 
 

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, Başkanlığımızca eğitim araştırmaları 
yapıldığı bilinmektedir. 

Bu araştırmalardan birisi de “İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi” konulu araştırmadır. Bu araştırmaya veri toplamak 
amacıyla her bir okul için zarflanarak gönderilen anket, yazımız ekindeki yönerge 
doğrultusunda ilinizdeki okullarda uygulanmasını ve uygulanan anketlerin 11 Haziran 2010 
tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 
Dr. Halil Rahman ACAR 

Bakan a. 
Daire Başkanı 

 
 
EKLER  : 
1 26 zarf (Toplam 400 yönetici,  2000 öğretmen, 2000 veli anketi) 
2 Anket uygulama yönergesi (1 Adet - 1 Sayfa) 
 
DAĞITIM   : 
İstanbul Valiliğine Kırıkkale Valiliğine 
Tekirdağ Valiliğine Kayseri Valiliğine 
Balıkesir Valiliğine Zonguldak Valiliğine 
İzmir Valiliğine Kastamonu Valiliğine 
Aydın Valiliğine Samsun Valiliğine 
Manisa Valiliğine Trabzon Valiliğine 
Bursa Valiliğine Erzurum Valiliğine 
Kocaeli Valiliğine Ağrı Valiliğine 
Ankara Valiliğine Malatya Valiliğine 
Konya Valiliğine Van Valiliğine 
Antalya Valiliğine Gaziantep Valiliğine 
Adana Valiliğine    Şanlıurfa Valiliğine 
Hatay Valiliğine     Mardin Valiliğine 
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EK-2 
ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
Başkanlığımızca yürütülen “İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma 

Uygulamalarının Değerlendirilmesi” konulu araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanan 
anket aşağıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak uygulanacaktır. 

 
İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İş ve İşlemler 

1. Anket ilköğretim okulu 1. kademede (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) kaynaştırma eğitimi 
öğrencisi olan okul müdürü, sınıf öğretmeni ve veliye uygulanacaktır. 

2. Anket uygulanacak ilçe ve okullar ekli listededir. 
3. Ekli listede yazılı okulların 1.kademesinde (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) kaynaştırma eğitimi 

alan öğrenci yoksa bu okulların yerine 1.kademede (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) kaynaştırma 
eğitimi öğrencisi olan okullardan seçme yapılarak anketlerin istenen sayıda uygulanması 
sağlanacaktır. 

4. İl ve ilçe merkezlerinde uygulanan anketlerin EARGED Başkanlığına Milli Eğitim 
Müdürlüğünce topluca gönderilmesinde gerekli önlemlerin alınacaktır.  

 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İş ve İşlemler 
 
1. Listede bulunan okullarda anket uygulaması sağlanacaktır. 
2. Ekli listede yazılı okulların 1.kademesinde (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) kaynaştırma eğitimi 

alan öğrenci yoksa bu okulların yerine 1.kademede (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) 
kaynaştırma eğitimi öğrencisi olan okullardan seçme yapılarak anketlerin istenen 
sayıda uygulanması sağlanacaktır. 

3. Uygulama sonunda anketlerin il millî eğitim müdürlüklerine topluca gönderilmesi 
sağlanacaktır.  

 
Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İş ve İşlemler 
 
1. Anket, okul müdürü, 1. kademede (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) kaynaştırma eğitimi 

öğrencisi olan sınıf öğretmeni ve kaynaştırma öğrencisinin velisine uygulanacaktır. 
2. Okul müdürü, anketleri uygulama sonunda ilçe/il millî eğitim müdürlüklerine topluca 

gönderilmesini sağlayacaktır. 
 
MEB 

EARGED BAŞKANLIĞI 
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EK-3 
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
(YÖNETİCİ ANKETİ) 

 

Sayın; 
           Okul müdürü, 
 

Bu anket, “ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi” konulu 
araştırma kapsamında geliştirilmiştir. Anket soruları, ilköğretim okulu 1. kademe (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf) 
sınıflarında yapılmakta olan kaynaştırma eğitimine yöneliktir. 

 

Ankete vereceğiniz cevapların doğruluk ve içtenliği araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği 
açısından önemlidir. Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Anket sorularını 
cevaplandırırken uygun gördüğünüz seçeneği (x) ile işaretleyiniz. Lütfen hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

İlgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
           

             Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Bilgiler 

1. Görevli olduğunuz il : ……………………… 

2. Cinsiyetiniz      :  (  ) E           (  ) K 

3. Eğitim durumunuz    :  (  ) Ön lisans     (  ) Lisans   (  ) Yüksek lisans   (  ) Doktora ve üstü 

4. Mesleki kıdeminiz:………………… 

5. Okulunuzda kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf/lar (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) 1. sınıf        (  ) 2. sınıf  (  ) 3. sınıf        (  ) 4. sınıf (  ) 5. sınıf 

6. Kaynaştırma öğrencilerinin sınıf dağılımı “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nin ilgili maddesine 
uygun mu? 
(  ) Evet     (  ) Hayır 
 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 8. soruya geçiniz. 
7. Kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf/larda 2’den fazla kaynaştırma öğrencisi var mı? 

(  ) Evet     (  ) Hayır  
 

8. Okulunuzdaki kaynaştırma öğrenci/lerinin engelini belirtiniz (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz).  
(  ) Görme yetersizliği            (  ) Öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlik         
(  ) İşitme yetersizliği            (  ) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu    
(  ) Ortopedik yetersizlik            (  ) Otizm                                                               

 (  ) Dil ve konuşma güçlüğü                 (  ) Serebral palsi      
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 

 

9. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili eğitim aldınız mı? 
(  ) Evet     (  ) Hayır 
 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 11. soruya geçiniz. 
10. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili aldığınız eğitimi belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 

(  ) Lisansımı özel eğitim alanında tamamladım. 
(  ) Lisans eğitimi sırasında özel eğitimle ilgili ders/ler aldım 
(  ) Lisansüstü eğitim sırasında özel eğitimle ilgili ders/ler aldım.  
(  ) MEB’in hizmet içi eğitim programına katıldım. 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
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11. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilenmek ister misiniz? 
 (  ) Evet                        (  ) Hayır 
 

Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 13. soruya geçiniz.  
12. Hangi konuda bilgilenmek istersiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Kaynaştırma öncesinde ve sırasında kaynaştırmaya hazırlık  
(  ) Engel türü ve özellikleri 
(  ) Öğretim programı sınıf uygulamalarını izleme 
(  ) Öğretim yöntemi ve materyal kullanımı 
(  ) Okul yönetim teknikleri 
(  ) Ailelerle işbirliği yapma 
(  ) Okuldaki öğrencileri bilgilendirme yöntemleri 
(  ) Sosyal becerileri uygulama ortamını sağlama 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..………………………………………………………….... 

 

13. Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirildiniz mi? 
 (  ) Evet                        (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 16. soruya geçiniz 
14. Kim tarafından bilgilendirildiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü                                                           
(  ) Öğrenci velileri                     
(  ) Okulun rehberlik servisi  
(  ) Özel eğitim kurumu 
(  ) Rehberlik Araştırma Merkezi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

15. Bilgilendirme konusunu belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline ilişkin bilgi 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine ilişkin bilgi 
(  ) Eğitim öğretim sırasında yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
 

16. Kaynaştırma eğitimi öncesi bilgilendirilmek ister miydiniz? 
 (  ) Evet                        (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 19. soruya geçiniz 
17. Kim tarafından bilgilendirilmek isterdiniz? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü                                                           
(  ) Öğrenci velileri                     
(  ) Okulun rehberlik servisi  
(  ) Özel eğitim kurumu 
(  ) Rehberlik Araştırma Merkezi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

   

18. Bilgilendirmeyi hangi konuda isterdiniz? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline ilişkin bilgi 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine ilişkin bilgi 
(  ) Eğitim öğretim sırasında yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)….………..…….....……………………………………………….……. 
 

19. Öğretim yılına başlarken kaynaştırma eğitimi için ne gibi hazırlıklar yaptınız (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Velilerle tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma. 
(  ) Rehberlik araştırma merkezinden bilgi alma 
(  ) Okulda fiziksel düzenlemeler yapma 
(  ) Okulda kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf öğretmenlerinin zümre işbirliğini izleme 
(  ) Ders yılı başında okulun öğrencilerine açıklama yapma 
(  ) Velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili açıklama yapma 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
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20. Okulunuzdaki öğrenciler kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirildi mi? 
(  ) Evet    (  ) Hayır 
 

Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 23. soruya geçiniz. 
21. Öğrencileri kim bilgilendirdi (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Sınıf öğretmeni   
(  ) Rehber öğretmen   
(  ) Özel eğitim uzmanı/öğretmeni 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

22. Bilgilendirme konusunu belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) Eğitim ortamında bireysel farklılıklara ilişkin 
(  ) Öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmalarına ilişkin 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
 

23. Kaynaştırma eğitimine yönelik destek/yardım alıyor musunuz? 
(  ) Evet         (  ) Hayır 
 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 26, soruya geçiniz. 
24. Desteği/yardımı nereden alıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Rehberlik araştırma merkezinden (RAM) 
(  ) Kaynaştırma öğrencilerinin aileleri 
(  ) Diğer öğrencilerin aileleri 
(  ) Dernekler, vakıflar vb. 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
 

25. Hangi konuda destek/yardım alıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Ek personel sağlanması   
(  ) Eğitim materyallerinin alınması   
(  ) Maddi destek 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
 

26. Okulunuzda özel eğitim öğretmeni var mı? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 
 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 28. soruya geçiniz. 
27. Özel eğitim öğretmeni kaynaştırma eğitimine gerekli desteği sağlıyor mu?  

(  ) Evet            (  ) Hayır 
 

28. Okulunuzda rehberlik servisi var mı? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 

 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 30. soruya geçiniz. 
29. Rehberlik servisi kaynaştırma eğitimine gerekli desteği sağlıyor mu? 

(  ) Evet            (  ) Hayır 
 

30. Okulun kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim veriliyor mu? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 
 

 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 32 soruya geçiniz. 
31. Destek eğitim nereden veriliyor (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Kaynak oda/destek eğitim odasında 
(  ) Sınıf içi yardım (özel eğitim öğretmeni vb. tarafından) 
(  ) Rehberlik araştırma merkezi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

  

32. Okuldaki kaynaştırma eğitimi öğrencileri için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıyor mu? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 
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33. Okulda kaynaştırma eğitimine yönelik neler yapıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Sık denetim yapma      
(  ) Öğretim materyalleri temin etme            
(  ) Öğrencinin okula gelmesini teşvik etme         
(  ) Ödev hazırlama çalışmalarına etkinlik sağlama 
(  ) Öğrencilerin boş zamanlarına etkinlik sağlama 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

34. Kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle iş birliği yapıyor musunuz? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 

 

Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 36. soruya geçiniz. 
35. Ailelerle nasıl işbirliği yaptığınızı belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 

(  ) Anne ve babaları bilgilendiriyorum  
(  ) Anne ve babalar ile düzenli görüşme ortamını sağlıyorum  
(  ) Öğrencilerin gösterdiği gelişimin ailelerle paylaşımını sağlıyorum  
(  ) Aileleri evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla ilgili bilgilendiriyorum  
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

36. Öğrenci aileleriyle işbirliği yapamama nedenini belirtiniz. (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) Zamanın olmaması                 
(  ) Ailelerin zamanının olmaması    
(  ) Ailelerin isteksiz olması 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

37. Kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenleri ve diğer personel kaynaştırma eğitimine yeterli desteği 
veriyor mu? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 
 

38. Okulun kaynaştırma öğrencilerine diğer öğrencilerin tavırları nasıldır? 
(  ) Arkadaşçadır                       (  ) Arkadaş olarak kabul etmezler  
(  ) Aralarına ara sıra alırlar    (  ) Aralarına hiç almazlar 

 

39. Okulun kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim materyalleri yeterli mi? 
(  ) Evet            (  ) Kısmen   (  ) Hayır 

 

40. Okul yönetimi olarak kaynaştırma öğrencileriyle sorun yaşıyor musunuz? 
(  ) Evet            (  ) Hayır 

 

 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 42. soruya geçiniz.  
41. Kaynaştırma öğrencileriyle yaşadığınız sorunları lütfen yazınız. 
 
 
 
42. Kaynaştırma eğitimi uygulamasını yeterli buluyor musunuz? 
 (  ) Evet          (  ) Kısmen   (  ) Hayır 
 

43. Okulunuzun kaynaştırma eğitimi uygulamasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? Lütfen yazınız 

 

44. Okulunuzun kaynaştırma eğitimi uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir? 
Lütfen yazınız 
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EK-4 
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
(ÖĞRETMEN ANKETİ) 

 

Sayın; 
          Sınıf öğretmeni, 
 

Bu anket, “ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi” konulu 
araştırma kapsamında geliştirilmiştir. Anket soruları, ilköğretim okulu 1. kademe (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf) 
sınıflarında yapılmakta olan kaynaştırma eğitimine yöneliktir. 

 

Ankete vereceğiniz cevapların doğruluk ve içtenliği araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği 
açısından önemlidir. Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Anket sorularını 
cevaplandırırken uygun gördüğünüz seçeneği (x) ile işaretleyiniz. Lütfen hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

İlgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
    

                      Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Bilgiler 

1. Görevli olduğunuz il : …………………………… 

2. Cinsiyetiniz      :  (  ) E           (  ) K 

3. Eğitim durumunuz       :  (  ) Ön lisans       (  ) Lisans   (  ) Yüksek lisans   (  ) Doktora ve üstü 

4. Mesleki kıdeminiz:………………… 

5. Okuttuğunuz sınıf? 

 (  ) 1. sınıf      (  ) 2. sınıf   (  ) 3. sınıf    (  ) 4. sınıf       (  ) 5. sınıf 

6. Okuttuğunuz sınıfın toplam öğrenci sayısı:………………… 

7. Sınıfınızdaki kaynaştırma öğrenci sayısı:…………………… 
 

8. Sınıfınızdaki kaynaştırma öğrenci/lerinin engelini belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) Görme yetersizliği   (  ) Öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlik  
(  ) İşitme yetersizliği        (  ) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
(  ) Ortopedik yetersizlik    (  ) Otizm  

 (  ) Dil ve konuşma güçlüğü    (  ) Serebral palsi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..……………………………………………………………. 

 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 
 

9. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili eğitim aldınız mı? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 11. soruya geçiniz.  
10. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili aldığınız eğitimi belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 
 (  ) Lisansımı özel eğitim alanında tamamladım. 
 (  ) Lisans eğitimi sırasında özel eğitimle ilgili ders/ler aldım. 
 (  ) Lisansüstü eğitim sırasında özel eğitimle ilgili ders/ler aldım.  
 (  ) MEB’in hizmet içi eğitim programına katıldım. 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..……………………………………………………………. 
 
 
 



 
 
 

 

129

11. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgilenmek ister misiniz? 
 (  ) Evet                (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 13.soruya geçiniz.  
12. Hangi konuda bilgilenmek istersiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Kaynaştırma öncesinde ve sırasında kaynaştırmaya hazırlık  
(  ) Engel türü ve özellikleri 
(  ) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama 
(  ) Öğretim programını uygulama 
(  ) Öğretim yöntemi ve materyal kullanımı 
(  ) Sınıf yönetimi teknikleri 
(  ) Davranış değiştirme yöntem ve teknikleri 
(  ) Aile ile iş birliği yapma 
(  ) Sınıftaki öğrencileri bilgilendirme yöntemleri 
(  ) Sosyal beceri kazandırma 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

13. Kaynaştırma eğitimi öncesi öğrenci/ler hakkında bilgilendirildiniz mi? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 16. soruya geçiniz 
14. Kim tarafından bilgilendirildiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
 (  ) Okul müdürü                                                                
 (  ) Öğrenci ailesi                 
 (  ) Okulun rehberlik servisi  
 (  ) Özel eğitim kurumu 
 (  ) Rehberlik Araştırma Merkezi 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 

 

15. Bilgilendirme konusunu belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline ilişkin bilgi 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine ilişkin bilgi 
(  ) Eğitim öğretim sürecinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 

 
16. Kaynaştırma eğitimi öncesi öğrenci/ler hakkında bilgilendirilmek ister miydiniz? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 19. soruya geçiniz 
17. Kim tarafından bilgilendirilmek isterdiniz? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
 (  ) Okul müdürü                                                                
 (  ) Öğrenci ailesi                 
 (  ) Okulun rehberlik servisi  
 (  ) Özel eğitim kurumu 
 (  ) Rehberlik Araştırma Merkezi 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 

 

18. Bilgilendirmeyi hangi konuda isterdiniz? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin engeline ilişkin bilgi 
(  ) Kaynaştırma eğitimi alacak öğrencinin gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine ilişkin bilgi 
(  ) Eğitim öğretim sırasında yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 
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19. Öğretim yılına başlarken kaynaştırma eğitimi için ne gibi hazırlıklar yaptınız (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Veli ile tanışma ve öğrenci hakkında bilgi alma 
(  ) Rehberlik araştırma merkezinden öğrenci hakkında bilgi alma 
(  ) Sınıfın fiziksel düzenlemelerini yapma 
(  ) Kaynaştırma eğitimi yapılan sınıf öğretmenleriyle zümre iş birliği yapma 
(  ) Ders yılı başında sınıfa açıklama yapma 
(  ) Velilere kaynaştırma eğitimi ile ilgili açıklama yapma 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 
 

20. Sınıfınızdaki öğrenciler kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirildi mi? 
 (  ) Evet         (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 23. soruya geçiniz. 
21. Sınıfı kim bilgilendirdi (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
 (  ) Sınıf öğretmeni              
 (  ) Rehber öğretmen        
 (  ) Özel eğitim öğretmeni 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..………………………………………………………..…. 

 

22. Bilgilendirme konusunu belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ilişkin 
(  ) Öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmalarına ilişkin 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 
 
 

                                                            

23. Kaynaştırma eğitimi uygulamasına yönelik destek/yardım alıyor musunuz? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 26. soruya geçiniz. 
24. Yardımı/desteği nereden alıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Okulun özel eğitim öğretmeninden    
(  ) Okul rehberlik servisinden 
(  ) Rehberlik araştırma merkezinden (RAM) 
(  ) Öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumundan 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

25. Hangi konuda destek/yardım alıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Öğretim teknikleri             
(  ) Öğretim materyalleri         
(  ) Okulun fiziksel ortamının düzenlenmesi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………… 

 

26. Okulda özel eğitim öğretmeni var mı? 
 (  ) Evet         (  ) Hayır 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 28. soruya geçiniz. 
27. Özel eğitim öğretmeni gerekli desteği sağlıyor mu?  
 (  ) Evet    (  ) Hayır 

 

28. Okulun rehberlik servisi var mı? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 

  Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 30. soruya geçiniz. 
29. Rehberlik servisi gerekli desteği sağlıyor mu? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 
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30. Kaynaştırma öğrencisine destek eğitim veriliyor mu? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 
 Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise  32. soruya geçiniz. 
31. Öğrenci destek eğitimi nereden alıyor (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Kaynak oda/destek eğitim odasında 
(  ) Sınıf içi yardım (özel eğitim öğretmeni vb. tarafından) 
(  ) Rehberlik araştırma merkezinden 
(  ) Özel eğitim kurumundan 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 

  

32. Sınıfınızdaki kaynaştırma öğrenci/leri için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıyor mu? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 

Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 34. soruya geçiniz. 
33. Bireyselleştirilmiş eğitim programını uygulamada yaşadığınız sorunlar varsa lütfen yazınız. 
34. Öğretim programı uygulamalarında neler yapıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
 (  ) Sık tekrar yapma              
 (  ) Ek öğretim materyalleri hazırlama 
 (  ) Öğrencinin derse katılımını teşvik etme    
 (  ) Dersi pekiştirici ek ödev verme       
 (  ) Öğrencilerin boş zamanlarında onlarla ilgilenme 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 
 

35. Kaynaştırma öğrencisinin ailesiyle işbirliği yapıyor musunuz? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 
 

Bu soruya cevabınız “HAYIR” ise 37. soruya geçiniz. 
36. Aileyle nasıl işbirliği yaptığınızı belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 

(  ) Anne ve babayı bilgilendiriyorum 
(  ) Anne ve baba ile düzenli görüşme yapıyorum  
(  ) Öğrencinin gösterdiği gelişimi aile ile paylaşıyorum 
(  ) Aileyi evde yapabilecekleri etkinliklerle/yardımla ilgili bilgilendiriyorum 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 
 

37. Öğrenci ailesiyle işbirliği yapamama nedenini belirtiniz. (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Zamanımın olmaması         

 (  ) Ailenin zamanının olmaması     
 (  ) Ailenin isteksiz olması 

(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..…………………………………………………………. 
 

38. Okul yönetimi ve diğer personel kaynaştırma eğitimine yeterli desteği veriyor mu? 
 (  ) Evet    (  ) Hayır 
 

39. Kaynaştırma öğrencisine diğer öğrencilerin tavrı nasıldır? 
(  ) Arkadaşçadır                    (  ) Arkadaş olarak kabul etmezler  
(  ) Aralarına ara sıra alırlar   (  ) Aralarına hiç almazlar 

 

40. Diğer öğrenci velilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları nasıldır? Kısaca açıklayınız. 
 
41. Kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim materyalleri yeterli midir? 
 (  ) Evet                  (  ) Kısmen   (  ) Hayır 
 

42. Okulunuzun kaynaştırma eğitimi uygulamasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? Lütfen yazınız 

 

43. Okulunuzun kaynaştırma eğitimi uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri 
nelerdir? Lütfen yazınız 
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EK-5 
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
(VELİ ANKETİ) 

 

Sayın; 
          Öğrenci velisi, 
 

Bu anket, “ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi” 
konulu araştırma kapsamında geliştirilmiştir. Anket soruları, ilköğretim okulu 1. kademe (1, 2, 
3, 4 ve 5. sınıf) sınıflarında yapılmakta olan kaynaştırma eğitimine yöneliktir. 

 

Ankete vereceğiniz cevapların doğruluk ve içtenliği araştırmanın geçerliliği ve 
güvenilirliği açısından önemlidir. Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için 
kullanılacaktır. Anket sorularını cevaplandırırken kaynaştırma eğitiminden yararlanan 
çocuğunuzu göz önünde bulundurarak uygun gördüğünüz seçeneği (x) ile işaretleyiniz. Lütfen 
hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

İlgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
      

          Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Bilgiler 

1. Bulunduğunuz il : ………………………………. 
 

2. Öğrenci ile yakınlık derecenizi belirtiniz. 
 (  ) Anne      (  ) Baba     (  ) Akraba         (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………........... 
 

3. Eğitim durumunuz? 
(  ) Okuryazar değil            (  ) İlköğretim okulu mezunu        (  ) Yüksek okul mezunu  
(  ) Okuryazar     (  ) Lise mezunu                      (  ) Üniversite mezunu 

 

4. Çalışıyor musunuz? 
 (  ) Evet              (  ) Hayır 
 

5. Ailenizde kaynaştırma eğitimi alan çocuk sayısı? 
 (  ) 1          (  ) 2            (  ) 3                   (  ) 4            (  ) 5 ve üzeri  
 

6. Kaynaştırma eğitimi alan çocuğunuzun okuduğu sınıfı belirtiniz (Kaynaştırma eğitimi 
gören çocuk birden çok ise sınıflarını işaretleyebilirsiniz). 

 (  ) 1. sınıf          (  ) 2. sınıf         (  ) 3. sınıf          (  ) 4. sınıf        (  ) 5. sınıf 
 

7. Kaynaştırma eğitimi alan çocuğunuzun okuduğu sınıfın toplam öğrenci sayısını lütfen 
yazınız:   ……………… 

 

8. Çocuğunuzun engelini belirtiniz (Kaynaştırma eğitimi alan çocuğunuz birden çok ise 
engeline uygun seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) Görme yetersizliği   (  ) Öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlik  
(  ) İşitme yetersizliği        (  ) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
(  ) Ortopedik yetersizlik    (  ) Otizm  

 (  ) Dil ve konuşma güçlüğü  (  ) Serebral palsi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..………………………………………………. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 

 

9. Kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunuza inanıyor musunuz? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 
 

10. Hangi konuda bilgilenmek istersiniz? 
 (  ) Engel türü ve özellikleri 
 (  ) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama 
 (  ) Beceri öğretimi 
 (  ) Engellilerin hakları 
 (  ) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları 

(  )  Diğer (Lütfen belirtiniz)………………….................................................................. 
 

11. Çocuğunuzun eğitimiyle ilgili okuldan destek/yardım alıyor musunuz? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 
 

  Cevabınız “EVET” ise, 
12. Desteği/yardımı kimden alıyorsunuz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Sınıf öğretmeni     
(  ) Okul rehberlik servisi                
(  ) Okulun özel eğitim öğretmeni   
(  ) Rehberlik araştırma merkezi (RAM) 
(  ) Öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumu 
(  )  Diğer (Lütfen belirtiniz)………………….................................................................. 
 

13. Okulda özel eğitim öğretmeni var mı? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 
 

  Cevabınız “EVET” ise, 
14. Özel eğitim öğretmeni gerekli desteği sağlıyor mu?  
 (  ) Evet                         (  ) Hayır    
 

15. Okulun rehberlik servisi var mı? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 

 

  Cevabınız “EVET” ise, 
16. Rehberlik servisi gerekli desteği sağlıyor mu? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 

  

17. Çocuğunuza okulda destek eğitim veriliyor mu? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır 
 

  Cevabınız “EVET” ise, 
18. Çocuğunuz destek eğitimi nereden alıyor (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 

(  ) Kaynak oda/destek eğitim odasında 
(  ) Sınıf içi yardım (özel eğitim öğretmeni vb. tarafından) 
(  ) Rehberlik araştırma merkezi 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………………………………………………………… 
 

19. “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi”  tarafından hazırlanan 
“Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)”  uygulanabiliyor mu?  

 (  ) Evet    (  ) Kısmen                      (  ) Hayır 
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20. Kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmen veya okul ile iş birliği yapıyor musunuz? 
 (  ) Evet                         (  ) Hayır    
 Cevabınız “EVET” ise, 
21. Öğretmen veya okul ile nasıl iş birliği yapıyorsunuz (Birden çok seçenek 

işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Okulu veya öğretmeni bilgilendirme 
(  ) Okul ve öğretmen ile düzenli görüşme yapma  
(  ) Çocuğumun gösterdiği gelişimi okul veya öğretmen ile paylaşma 
(  ) Evde yapılan etkinliklerle/yardımla ilgili okul veya öğretmeni bilgilendirme 
(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)..…………………………………………………………… 
 

22. Okul ile iş birliği yapamama nedenini belirtiniz (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) Zamanımın olmaması           
(  ) Okulun program/planlama yapmaması     

 (  ) Okul yönetiminin isteksiz olması 
 (  ) Sınıf öğretmeninin isteksiz olması 
 (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………………………………………………………. 
 

23. Çocuğunuza okulda yeterli destek veriliyor mu? 
 (  ) Evet                             (  ) Hayır 
 

24. Çocuğunuza arkadaşlarının tavrı nasıldır? 
(  ) Arkadaşçadır                          (  ) Arkadaş olarak kabul etmezler  
(  ) Aralarına ara sıra alırlar       (  ) Aralarına hiç almazlar 

 

25. Sınıf öğretmeni çocuğunuzun eğitimini pekiştirmek için evde yapabileceğiniz 
etkinlikler/yardımla ilgili sizi bilgilendiriyor mu? 

 (  ) Evet                             (  ) Hayır 
 

26. Sınıf öğretmeni çocuğunuzun eğitimini pekiştirmek için size kitap, maket ve dergi 
öneriyor mu? 

 (  ) Evet                             (  ) Hayır 
 

27. Çocuğunuzun aldığı eğitim beklentilerinizi karşılıyor mu? 
 (  ) Karşılıyor     (  ) Kısmen karşılıyor  (  ) Karşılamıyor 
 

28. Çocuğunuzun aldığı eğitim beklentilerinizi karşılamıyorsa nedenlerini sıralayınız. 
 
 
 
 
 
  

29. Çocuğunuzun almakta olduğu kaynaştırma eğitimi ile ilgili karşılaştığınız sorunlar 
nelerdir? Lütfen belirtiniz. 
 
 
 
 
30. Çocuğunuzun almakta olduğu kaynaştırma eğitimi ile ilgili karşılaştığınız sorunların 
çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 
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EK-6 
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ ADLI ARAŞTIRMADA, VERİ TOPLAMA ARACI 

GELİŞTİRME SÜRECİNDE GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN UZMANLAR 
 

Doç. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi 
Yrd. Doç.Dr. Emine Sema BATU Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY Gazi Üniversitesi 
MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü 
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Dr. Semra TİCAN BAŞARAN MEB EARGED 
Hakkı PAMUK MEB EARGED 
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