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ÖZET 

 

  Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların 

(rehber öğretmenlerin) ve rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) 

çalışanlarının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama 

sürecine ilişkin tutumları ile bu süreçte yaşadıkları güçlükleri 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ankara ilinin çeşitli ilçelerinde 

görev yapan 201 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların BEP 

hazırlama sürecine ilişkin tutumları ve BEP hazırlama sürecinde 

karşılaşabilecekleri güçlükler araştırmacı tarafından geliştirilen iki 

ölçme aracı ile belirlenmiştir.  Geliştirilen “Tutumlarını Belirleme Ölçme 

Aracı ile Karşılaşabilecekleri Güçlükleri Belirleme Ölçme Aracı” 

üzerinde öncelikle kapsam ve yapı geçerliliğine bakılmış ardından da 

ölçme aracının güvenirlik çalışması yapılmıştır. 

 Çalışmada sınıf öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların 

(rehber öğretmenlerin) ve RAM çalışanlarının BEP hazırlama sürecine 

yönelik tutumlarının cinsiyet ve hizmet içi eğitim süresi değişkenlerine 

göre farklılaşmadığı buna karşın, yaş, medeni durum, sınıf öğretmeni, 

rehber öğretmen (psikolojik danışman) ve rehberlik ve araştırma 

merkezi çalışanı olma, çalışan kurum, BEP geliştirilmesine yönelik 

daha önce hizmet içi eğitime katılıp katılmama ile BEP hazırlama 

sürecine katılıp katılmama durumlarına göre farklılaştığı görülmüştür.   

Yine çalışmada sınıf öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların 

(rehber öğretmenlerin) ve RAM çalışanlarının BEP hazırlama 

sürecinde karşılaşılabilecekleri güçlüklerin cinsiyete göre 

farklılaşmadığı buna karşın, yaş, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen 

(psikolojik danışman) ve RAM çalışanı olma, çalışılan kurum, hizmet 

içi eğitime katılıp katılmama,  hizmet içi eğitim süresinin ve BEP 

hazırlama sürecine katılıp katılmama değişkenlerine göre farklılaştığı 

bulunmuştur. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this research, aims were determine to reveal difficulties which are 

encountered at this process and the general education teachers’ school 

psychologists’ and guidance center staff’s attitudes about  Individualized 

Education Program (IEP) preparation process. This research was done with 

the 201 attendance who are from different parts of Ankara and two Likert 

type scale which are developed by the researcher are practiced to research 

group. Firstly scope  and structure validity were done on the Scale of Attitude 

Reveal about Developed IEP Preparetion and Reveal Encountered 

Difficulties About IEP Preparation Process in the Structure validity; Kaiser-

meyer-Olkin reabilitiy studies for Prinscicipal Component Analysis and factor 

analysis were made according to Guttman Split-half and Spearman Brown 

tests data analysis was made according to t-test, one way ANOVA, Scheffe 

tests. In this study that results are founded about general education 

teachers’s, school psychologists’s and guidance center staff’s attitudes to 

IEP prepareton process. At the result of research. İt is seen that there is no 

big difference, between sex and courseduration 41 yeas old and over this 

age groyos; married’s, 11 and over 11 years workers’s, general education 

teachers’, workers’ in schol, people’s who didn’t attend IEP preparetion 

process attitudes are in positive way. And in this research at encountered 

difficulties about IEP preparetion process; there is no big differences about 

sex  and married or unmarried, 41 years old and over this ages groups, 

people who worked between 6-10 years, general education teachers, 

workers at school, people who didn7t attend course about IEP and whose 

course duration fewer than others and who didin’t attend IEP Preparation 

process ecouncountered more difficulties.  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Okullar bireyleri gelecek için hazırlayan toplumsal kurumların başında 

gelmektedir. Eğitim sonucu edinilen bilgi, beceri, alışkanlık, tutum ve 

değerlerin mevcut ihtiyaçları karşılamada olduğu kadar, gelecekte de 

karşılaşabilecek sorunları çözebilme özelliği taşıması gerekmektedir (Özbek, 

2004).  

 Bütün çocuklar, içinde yaşadıkları toplumun bir parçasıdır ve bu 

çocukların eğitim sorumluluğu, içinde yaşadıkları toplumun bir öğesi olan 

okula aittir. Çocuklar, eğitimsel çevre içerisinde kendi biricik ihtiyaçlarını 

karşılama hakkına sahiptirler. Bu doğrultuda eğitim sisteminin en önemli 

amacı; tüm çocukların gelişim süreçlerindeki olası sorunlarını çözmeye 

yardımcı olmak ve onlara gereksinim duydukları eğitim hizmetlerini 

sunmaktır. Başka bir deyişle de fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal 

gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde eğitilmelerini sağlamaktır 

(MEB,1994).  

Günümüzde eğitimden beklentiler yalnızca bilgi öğrenme olmayıp, 

beceri kazanma, ilgi ve yeteneğe dayalı yetişme, yeni çevre ve ortamlara 

uyum sağlama gibi konuları da içerisine almıştır (Koç ve Poyrazoğlu, 1987). 

Bu doğrultuda bugünkü eğitim anlayışında öğretmenden beklenen; öğretim 

sırasında bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, sınıfında bulunan her 

bir öğrenciye erişmiş olmasıdır (Küçükahmet, 1995). 

Her bireyin beden yapısı, zeka düzeyi, yetenekleri, ilgileri, duygu ve 

düşünceleri birbirinden farklıdır. Eğitimin bu bireysel farklılıklara göre 

düzenlenmesi gereği yüzyıllar önce kabul edilmiştir. Bugün bireyler 

arasındaki farklılıklar kadar, bireylerin sahip olduğu yetenekler arasındaki 

farklılıkların da büyük ve önemli olduğu gerçeği kabul edilmektedir  

(Akçamete ve Kargın, 1992).  Dolayısıyla, öğrencilere kazandırılacak bilgi ve 

becerilerin, zamana, mekana, koşullara ve her şeyden önemlisi öğrencilerin 



 

özelliklerine yani bireysel farklılıklarına göre yapılandırılması gerekliliğini 

bilmekteyiz (Cemaloğlu, 2000).   

Bireysel farklılıklar öğrenme sürecinde önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmakta ve eğitimsel hizmetlerin farklılaşmasına neden olarak 

eğitimin niteliğini belirlemektedir. Günümüzde en iyi öğrenme bireyin kendi 

hızıyla gerçekleştirdiği öğrenme olarak tanımlanmaktadır (Erdem ve Akman, 

1995).  

Dewey, öğrencilerin eğitimsel gereksinimlerinin karşılanması sırasında 

çocuğun doğasına uygun davranılması gerektiğine vurgu yapmakta ve 

öğretmen merkezli eğitimi eleştirerek; eğitim sürecinin, öğrencinin öğrenme 

biçimi, gelişim evreleri, bilgi ve gereksinimleri dikkate alacak şekilde 

planlanması gerektiğini belirtmektedir (Gür, 2006).  

Öğrenme psikolojisi alanında yapılan çalışmalarda bireylerin bireysel 

farklılıkları olduğunu, öğrenme hızlarının aynı düzeyde olmadığı, bir konuyu 

herkesin aynı sürede öğrenemeyeceği dolayısıyla bireylerin grup halinde 

eğitilmelerinin sakıncalı olduğu belirtilmektedir (Hızal, 1989)  

Skinner da bireylerin öğrenme farklılıkları konusuna dikkati çekerek, 

öğretimin öğrencilerin kendi hızlarına uygun olarak, davranışların 

pekiştirilmesi yoluyla yapılması gerektiğini söylemektedir. Skinner’e göre 

pekiştirilen davranışlar daha kolay öğrenilmektedir.  Oysa öğretimin toplu 

yapıldığı sınıf ortamlarında her bir becerinin ya da her bir bilginin tek tek 

pekiştirilmesi mümkün olamamakta ve tüm bireyler için aynı düzeyde yarar 

sağlanamamaktadır  (Akt:Özbek, 2004 ).  

Geleneksel öğretim yöntemlerinde belirli yaşlardaki bireyler aynı eğitim 

basamağında grup halinde eğitilerek sınıf ortalamasına uygun bir hız içinde 

ders etkinlikleri sürdürülmekte ve sonuçta aynı sınıfta bulunan bireyler eşit 

zaman diliminde farklı düzeylerde öğrenmektedirler (Özbek, 2004).  Tüm 

öğrencilerin gereksinimlerine uygun olarak eğitilmeleri geleneksel eğitim 

sistemlerinde mümkün görünmeyerek, öğretimin bireyselleştirilmesi, özel 

gereksinimli bireyler için daha da zorunluluk haline gelmektedir.  



 

Bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi, özel gereksinimli bireyler 

açısından eğitimde dezavantajlı bir duruma dönüşmekte, öğretimde bireylerin 

gereksinimlerine cevap verilemeyerek, bir yerde özel gereksinimli öğrenciler 

adeta sistem dışına doğru itilmektedirler (Özbek, 2004). Oysa özel 

gereksinimli bireylerin sayısı bugün göz ardı edemeyeceğimiz kadar 

büyüktür. Okullardaki öğrenci sayısının yaklaşık %14’ünün herhangi bir tür ve 

dereceyle özel eğitime gereksinim duyduğu, bir başka deyişle 30 kişilik sınıfta 

4 çocuğun potansiyel özel gereksinimli çocuk olduğu belirtilerek, bu 

çocukların en uygun eğitim ortam ve programlarında eğitilmeleri gerektiği 

ifade edilmektedir (Sarı, 2002). Eğitim sistemin bir parçası olan özel eğitimin 

amacı da; herhangi bir nedenle normal eğitimin gereklerini yerine 

getiremeyen bireylere uygun eğitimi sunmak ve eğitimde fırsat eşitliğini 

sağlamaktır  (Akçamete, 1997).   

Bireysel farklılıklara dayalı eğitim anlayışının benimsenmesi, her 

bireyin kendine özgü olduğu ve yine kendine özgü bir gelişme kapasitesine 

sahip olduğu gerçeği eğitim etkinliklerinde etkisini göstermeye başlamıştır 

(MEB,  1994).  

Geleneksel öğretim yöntemlerinde pek dikkate alınmayan bireysel 

farklılıklar (öğrenme farklılıkları) öğretim yöntemlerinde yeni arayışların 

gerekliliğini hissettirmiş, bunun sonucu olarak da birbirlerine göre farklılıklar 

içeren öğrenme kuramları geliştirilmiştir. Günümüzde, bizzat öğrenciyi (bireyi) 

merkeze alan,  bireyin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine yönelik olarak 

hazırlanan eğitim programları; öğretmeni, öğretim ünitesini ya da dersi 

merkeze alan geleneksel eğitim programlarının yerine geçmeye başlamıştır 

(Hızal, 1989).  

Annual Edition’a (1979) göre, eğitim anlayışında yaşanan gelişmelerle 

birlikte, bireyselleştirilmiş eğitim kavramı önem kazanmış, bir sınıf ya da bir 

grup çocuktan daha çok, tek bir çocuğun bireysel gereksinimleri üzerinde 

durularak, eğitim “daha özel” hale gelmiştir (Akt. Akçamete ve Kargın, 1992).  

Aydın (2002) da gerçek bir alternatif okulu bireyselleştirilmiş, farklılaştırılmış, 

kişisel hıza uygun, esnek, özelleştirilmiş bir okul olarak tanımlamaktadır. 

Eğitim programlarını bireyselleştirmek yani öğretimi bireylerin özellikleri ile 



 

uyumlu hale getirerek, bireylere öğrenebilecekleri en uygun eğitim 

ortamlarını sunmak, eğitim çalışmalarını daha başarılı ve anlamlı kılmaktadır  

(Akçamete ve Kargın, 1992). 

 

Özel gereksinimli bireylerin eğitim gereksinimlerini, özel olarak 

geliştirilmiş eğitim programları ve buna uygun düzenlenmiş eğitim ortamları 

ile karşılamak mümkün olmaktadır. Genel eğitim programlarının yoğunluğu, 

özel gereksinimli çocukların eğitimsel gereksinimlerinin karşılanması 

konusunda sınırlılıklar getirmektedir (Sarı, 2002). Özel gereksinimli 

öğrencilerin, diğer akranlarına yönelik hazırlanan genel eğitim 

programlarından yararlanmaları ve bu programlara uyum sağlamaları 

oldukça güç olmaktadır. Hatta bazı özel gereksinimli bireylerin, eğitim 

programlarından hiçbir şekilde yararlanamadıkları belirtilmektedir (Koç ve 

Poyrazoğlu, 1987). Özel gereksinimli bireylerin eğitimsel gereksinimlerini 

karşılamak ve planlamak ancak “Bireysel Eğitim Programları”  (BEP) ile 

olası görünmektedir (Akçamete, 2002).  

 

Özel gereksinimli bireyler için BEP geliştirmek ve uygulamak, bu 

bireyler için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardım ederek, bu 

bireylerin toplumun üretken bireyleri haline gelebilmelerine ve yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesine imkan tanımaktadır. Özel gereksinimli bireylerin 

içinde yaşadıkları çevreye katılım göstermeleri, toplumda aktif, 

sorumluluklarını yerine getirebilen birer vatandaş olmaları ve mümkün 

olduğu kadar bağımsız yaşamlarını sürdürecek bilgi ve becerilerin 

geliştirilmesi sistemli bir biçimde uygulanan BEP ile mümkün olabilecektir 

(Sarı, 2002).  BEP, aynı zamanda özel gereksinimli öğrenciye en üst 

düzeyde yararlanabileceği eğitim fırsatları sunarak, öğrencinin, ailenin ve 

eğitimden sorumlu kişilerin eğitim sürecine daha etkin bir biçimde 

katılmasına olanak vermektedir.  

 

Mandel ve Fiscus (1994), BEP’i “her bir engelli birey için yazılı olarak, 

eğitim kurumu ya da ünitesi tarafından geliştirilmiş olan ve özel gereksinimli 

bireylerin, öğretmenlerin, anababaların ya da koruyucu ailelerin özel 



 

gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş bir özel eğitim programı” olarak 

tanımlamaktadır.  

 

Özel eğitim alanında çalışan uzmanlar tarafından  “özel eğitimin kalbi” 

olarak da nitelendirilen BEP; akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından 

yararlanması güç olan ve bunun sonucunda eğitimsel performansı olumsuz 

etkilenen öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, özel olarak 

düzenlenmiş “destek eğitim” anlamına da gelmektedir. BEP’in temel amacı, 

öğrencinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim özelliklerini 

belirleyerek bu özelliklere uygun eğitim programları düzenlemektedir. BEP’in 

geliştirilmesiyle her bir özel gereksinimli öğrenci, kendi gereksinimlerine 

uygun eğitim hizmetlerinden yararlanma olanağını bulabilmektedir 

(Kargın,1990).  

 

Özel gereksinimli bireyler için BEP geliştirmenin önemi tüm dünyada 

giderek artmış, günümüzde özel eğitimin temel taşı olarak kabul edilmeye 

başlanmıştır. Türkiye’de de BEP hazırlamanın gerekliliği, son on yılda daha 

da hissedilmiş,  BEP gelişmeye ve yerleşmeye başlayan bir alan haline 

gelerek,  toplumun büyük bir kesimi tarafından da önemi anlaşılmaya 

başlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de 1997 yılında kabul edilen 573 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname içerisinde “Özel eğitim gerektiren bireyler için 

BEP geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması 

esastır” ifadesine yer verilerek; özel gereksinimli öğrencilere yönelik BEP 

geliştirilmesi yasal olarak da zorunlu hale getirilmiştir  (MEB, 1997). 

 

BEP, özel gereksinimli her bir çocuk için eğitsel yol haritası olup, 

çocuğun eğitimsel yaşamının planlanmasının temelini oluşturmaktadır. Bu 

yaşam planlaması yalnızca akademik becerilere yönelik olmayıp, bireyin 

gereksinim duyabileceği öz-bakım, sosyal beceri, mesleki eğitim gibi farklı 

gelişim alanlarına da yer verilmektedir (Kasar, 2004).  Program içinde her bir 

gelişim alanı için ayrı ayrı BEP geliştirilmekte ve bir eğitim dönemi ya da yılı 

kapsayacak şekilde sınırlandırılmaktadır. 

  



 

Farklı gelişim özelliklerine sahip olan öğrencilerin eğitimsel 

gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen BEP,  okul personelinin, ailenin 

ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları, 

gelişmeleri izledikleri bir plan olmasının yanı sıra; gerektiğinde düzeltilebilen, 

değiştirilebilen esnek bir çalışma programı olma özelliği de taşımaktadır  

(Lytle ve Bordin, 2001).  BEP geliştirme sürecine katılan tüm bu ekip üyeleri, 

çalışmaları belirli aralıklarla değerlendirip, gerekiyorsa değişiklikler 

yapabilmektedirler. Bu durum, uygulanan programın eksikliklerinin 

belirlenmesini ve daha etkili programların oluşturulmasına olanak 

verebilmektedir (Tod, Castle ve Blamires,1996).  Özel gereksinimli bireylerin 

eğitimsel hizmetlerinin her bir çocuk için yılda en az bir kez gözden 

geçirilmesi, çocuğun başarısı açısından da önem taşımaktadır (Sarı. 2002). 

 

BEP genel olarak, özel gereksinimli bireyin tüm gelişim alanlarına 

yönelik o anki yapabildiklerini ve yapamadıklarını içeren eğitimsel 

performansını, bireyden bir akademik yıl süresince kazanması, ulaşması 

beklenen uzun dönemli hedeflerini (amaçlarını), uzun dönemli hedeflere 

ulaşmak için belirlenen kısa dönemli öğretim hedeflerini (amaçlarını),   

çocuğa sağlanabilecek destek özel eğitim hizmetlerini ve çocuğun normal 

eğitim programlarına ne ölçüde katılabileceğini, bu tür hizmetlere başlanması 

düşünülen zamanı ve devam edeceği süreyi, uygun amaç, ölçüt, 

değerlendirme süreci ve öğretim amaçlarının değerlendirilmesi için bir yılı ya 

da bir eğitim dönemini esas alan zaman çizelgesini içermektedir (Akt. 

Akçamete, 2002, Mandel ve Fiscus, 1994). BEP geliştirme süreci bireyin 

eğitim yaşantısının planlanmasında çok belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu 

durum, BEP’i geliştirenler tarafından son derece dikkatli ve bilinçli bir şekilde 

davranılmasını gerektirmektedir. Çocuğun eğitiminden sorumlu tek bir 

öğretmenin bu bilgi ve becerilere yeterli düzeyde sahip olamaması ve özel 

gereksinimli bireyin engelinden kaynaklı başka desteklere gereksinim 

duyması, farklı alanlarda donanmış kişilerin bilgi ve becerilerinin birlikte 

kullanılmasını gerekli kılmakta, bu da işbirliği içersinde bir ekip çalışmasını 

gerektirmektedir.     

 



 

Özel gereksinimli öğrenciler ve onların eğitimsel planlamaları söz 

konusu olduğunda ekip çalışması kaçınılmaz olmakta ve son zamanlarda 

ekip çalışmalarına daha da önem verilmektedir. Bu doğrultuda 

“Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Ekipleri” oluşturulmaktadır. 

Zaten yasal kurallar ve yönetmelikler de BEP sürecinde önemli kararların 

alınmasında, anne-baba ve uzmanlardan oluşacak olan ekip oluşumunu 

gerekli kılmaktadır (Akt. Akçamete, 2002,Mandel ve Fiscus 1994).  

 

Türkiye’deki yasalarda da özel gereksinimli bireyin eğitimsel 

hizmetlerinin karşılanmasında ekip çalışması fikri benimsenmektedir. Halen 

yürürlükte olan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname içerisinde BEP 

geliştirme ekipleri ile ilgili olarak;  “Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları 

yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler için, BEP 

geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP 

geliştirme ekibi kurulur.” şeklinde açıklama yer almaktadır (MEB, 1997).   

 

Kimi ekipler daha az üye sayısıyla oluşturulabilirken; kimi ekiplerde ise 

bireyin gereksinimlerine bağlı olarak üye sayısı azalıp, artmaktadır. Ekipte 

kimlerin yer alıp almaması gerektiği konusunda öğrencinin gereksinimleri 

belirleyici olmakta ve ekip üyeleri buna göre bir araya gelmektedir (Lytle ve 

Bordin 2001). 

 

 BEP toplantılarına başlamadan önce yapılması gereken bazı önemli 

noktalar bulunmaktadır. İlk olarak ekipte yer alması gereken uzman ve 

öğretmenler belirlenerek, toplantılara davet edilmelidir. Hem emek ve zaman 

kaybına yol açmaması, hem de daha gerçekçi öneriler sunabilmeleri için 

davet edilen üyelerin, öğrencinin ve ailesinin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi 

edinip, hazırlıklarını tamamlamış olarak toplantılara katılmaları gerekmektedir 

(Barrie ve Mcdonald, 2002).  Belirli aralıkla yapılması gereken bu toplantılar 

engelli bir çocuğun gereksinim duyabileceği destek hizmetler ile bu 

hizmetlerin niteliği, nerede, ne kadar süreyle, hangi amaçlarla ve kimler 

tarafından  gerçekleştirileceğinin tüm üyelerin katılımı ile birlikte belirlemesine 

olanak vermektedir.  Tekin’e (1996) göre, ekip olarak çalışma,  bilgi ve beceri 

eksikliğinin nasıl giderileceğine dair yol göstermekte; eğitimde 



 

karşılaşılabilecek sorunlar, bu sorunların çözümleri ve alınacak kararlar 

hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlayarak, gelişimin 

değerlendirilmesine olanak vermektedir. 

 

BEP geliştirme ekibinin oluşturulması, üyelerin görev ve yetkileri 

doğrultusunda çalışarak, özel gereksinimli bireyin gelişimindeki sorumluluğun 

tüm ekip üyelerince paylaşılmasına ve üyeler arasında işbirliğinin 

artırılmasına katkılar sağlamaktadır (Jonhs, Crowley ve Guetzloe 2002).  

İşlevsel bir BEP ekip çalışması, işbirliğine dayalı, etkin bir ekip çalışmasını 

gerektirmektedir. BEP ekibi içerisindeki etkin işbirliğinin de özel gereksinimli 

bireye sunulan eğitimin kalitesini artıracağı düşünülmektedir (Bateman, 

1995).  Dayanışmacı ilişkiler temeline dayalı olarak oluşturulan ekipler 

çocuğun eğitim yaşantısının başarıya dönüşmesi açısından da büyük önem 

taşımaktadır (Başbakanlık Özürlüler Dairesi, 1999).  Menlove,  Hudson ve 

Suter’e (2001) göre, ekip içerisinde etkin bir işbirliğinin öğretmenlerin 

öğretme, öğrencilerin de öğrenme davranışlarını olumlu yönde değiştirdiği 

belirtilmektedir.  

 

Clark (2000), ekip çalışmalarının daha verimli sürdürülmesi için; her bir 

ekip üyesinin en iyi planları hazırlamalarının, çocuğun eğitimsel 

gereksinimine bağlı amaçlar oluşturmak için birbirlerine destek olmalarının ve 

öğrencinin gelişim sürecinin tüm ekip üyelerince değerlendirilmesinin önemli 

olduğunu belirtmektedir.  

 
BEP ekibi içerisinde bir diğer önemli öğe, ekip üyelerinin görev ve 

sorumluluklarının açık ve kesin bir biçimde tanımlanmış olması gerekliliğidir 

(İftar, 2003). Açık olarak tanımlanmamış görev ve sorumlulukların, BEP 

ekibinin özel gereksinimli birey için destekleyici ve olumlu öğrenme ortamı 

yaratılmasını engellediği düşünülmektedir (Siegel,  2002).  

 

BEP ekip toplantılarını sürdürme konusunda yurtdışında olduğu gibi, 

Türkiye’de de sorunlar yaşanmaktadır. Ne yazık ki uygulamalarda ekip 

çalışmalarında yeterli düzeyde başarı sağlanamamaktadır. Ekip üyelerinin 

toplantılara katılımlarının süreklilik göstermemesi ve ekipte alınan kararların 



 

uygulamaya geçirilmesi konularında da sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca okul 

yöneticilerinin ekip çalışmalarını yeterince desteklememesinin, BEP’i 

uygulayacak olan personelin donanımlarının yetersizliğinin, olanakların kısıtlı 

olmasının ve ekip üyelerinin çalışmalara katılma konusunda isteksiz 

davranmalarının da BEP çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği 

düşünülmektedir. BEP’in başarıyla uygulanabilmesi için; ekip çalışmalarını 

olumsuz etkileyen etkenlerin giderilmesi ve her bir ekip üyesinin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir (Özyürek, 2005). 

 

Yoshida (1983), ekip çalışmaları sırasında bazı sorunların yaşandığını 

belirtmiş, bu sorunları ekip üyelerinin sorumluluklarını bilmemek, karar verme 

aşamasında ve alınan karaların uygulanmasında sıkıntıların yaşanması, ekip 

üyelerinin doyum sağlamaması ve alınan grup kararlarına katılmama olarak 

sıralamıştır (Akt. Akçamete, 2002).   

 

Fiscuss ve Mandell (1984),  ekip çalışmalarında çalışma biçiminin, rol 

ve sorumluluklarını belirsiz olmasının, ekibe katılım düzeyinin ekip üyeleri 

tarafından farklı algılanarak özel gereksinimli bireyler için uygun kararların 

alınmasını engelleyebileceğinden söz etmektedir.  Bu amaçla BEP geliştirme 

ekibini oluşturan her bir üyenin görev ve sorumlulukları açık olarak 

belirlenmiş olup, Türkiye’de çıkarılan 573 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’de olduğu gibi bu görev ve sorumluluklar yasal olarak da 

tanımlanmış; yerine getirilmesi zorunlu tutulmuştur.  

 

573 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre BEP ekibi içerisinde 

bulunması gereken üyeler; okul ya da kurum müdürü ya da onun 

görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim 

görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen 

(psikolojik danışman), eğitim programı hazırlamakla görevlendirilen 

öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni ya da hazırlanan 

programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde eğitsel tanılama 

izleme ve değerlendirme ekibinden bir üyenin katılımı şeklinde belirlenmiştir 

(MEB, 1997). Etkili bir eğitim öğretim ortamı sunmak kolay bir iş değildir ve 

özel gereksinimli bireyin eğitimi söz konusu olduğunda yapılacak etkinliklerde 



 

ortaklık, işbirliği ve karşılıklı destek gerektirmektedir (Sarı, 2002). Bunu 

başarabilmek için de ihtiyaç duyuldukça uzmanlardan yardım almak önemli 

bir unsur olmaktadır. Bu yüzden ekip toplantılarına zaman zaman özel 

gereksinimli bireyin gereksiniminin türüne ve biçimine göre, hizmete ve uygun 

eğitim ortamının ne olacağına karar vermek üzere; konuşma ve iletişim 

uzmanı, mesleki eğitim uzmanı, odyolog, sağlık personeli, fizik tedavi uzmanı 

ve sosyal çalışmacı gibi pek çok uzman davet edilebilmektedir. Eğitsel 

gereksinimleri karşılamak üzere uzmanlardan alınan destekler uygulanan 

eğitim programını daha başarılı kılmaktadır. Howart (1987), okulların 

genellikle diğer uzmanlardan çok azı ile iletişim içerisinde olduğunu, bu 

durumun eğitimsel hizmetleri karşılamada sınırlılıklar yarattığını 

belirtmektedir (Akt. Sarı, 2002) 

 

Ekip üyelerinin çalışmalara katılımı konusunda yapılan bir başka 

araştırmada ekip üyelerinin en az gösterdikleri davranışlar olarak; ekip 

çalışmalarına ilişkin soru sorma, BEP geliştirilmesi sürecinde amaçlar 

oluşturma ve amaçlar hakkında geri bildirimde bulunma ve iki ya da daha 

fazla disiplinin birlikte çalışmasını gerektirecek etkinlikler önerme konularında 

olduğu belirlenmiştir (Özyürek, 2004). 

 

Ekip üyelerini belirleyerek, toplantıları düzenlemekle görevli olan BEP 

geliştirme ekibi başkanı genellikle okul ya da kurum yöneticileri arasından 

seçilmektedir. İlgili yasada BEP’in geliştirilmesi, uygulanması,  izlenmesi ve 

değerlendirilmesi sürecinde bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi 

düzenlemeleri yaparak, eğitim sürecinde gereksinim duyulan araç-gereçlerin 

geliştirilmesi ya da sağlanması konularında özel eğitim hizmetleri kurulu ile 

eş güdüm içinde çalışmak olarak görev ve sorumlulukları belirlenmiştir (573 

sayılı KHK, 1997).  

 

 BEP Geliştirme Ekibinin bir diğer üyesi olarak ekibe katılması 

beklenen, gezerek özel eğitim hizmeti veren öğretmenlerdir. Gezerek özel 

eğitim hizmeti veren öğretmenler; kurum olanaklarına ve bireyin 

gereksinimlerine göre hazırlanan BEP’i uygulamak, kaynaştırma 

uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygulama ile 



 

değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüş bildirmek ve gerektiğinde 

bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi vermekle yükümlüdürler (MEB, 

1997). Türkiye’deki okullarda yeni yeni kurulmaya çalışılan ve destek 

odalarında çalışmalarını gerçekleştirmesi beklenen gezerek özel eğitim 

hizmeti veren öğretmenlerin sayısı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Lewis 

(1991), yardımcı öğretmen olarak tanımladığı gezerek özel eğitim hizmeti 

veren öğretmenlerle ilgili olarak yardımcı öğretmenlerin, çocuklarla bireysel 

olarak en iyi şekilde ilgilendiğini, çocuklara okuma-yazma, matematik 

etkinlikleri yapma, varsa bu konularda eksiklikleri giderme ve çocukların 

gereksinimleri olan araç- gereç, kitap ve kaynakları bulma gibi görevleri 

bulunduğunu söylemiştir. Bennett ve Chazan (1984), özel gereksinimli 

çocuklarda yardımcı öğretmen rolünün belirsizlik oluşturmasından kaynaklı, 

öğrencilerin öğretmenlere gerekli güveni duymadığını, bu nedenle yardımcı 

öğretmenlerin öneminin çocuklara hissettirilerek, yardımcı öğretmenlere 

duyulan güvenin artırılması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Akt. Sarı, 2002). 

  

BEP ekibi içerisinde bulunması gereken bir diğer önemli üye de rehber 

öğretmenlerdir (psikolojik danışman). Eğitim anlayışının değişmesiyle 

beraber rehber öğretmenlerin (psikolojik danışmanların) görev ve 

sorumlulukları içine BEP girmiştir. Bu durumla beraber rehber öğretmenlerin 

(psikolojik danışman) BEP geliştirilebilmesi için önemli destekler 

verebilmelerinin yolu açılmıştır (Sarı, 2002). Ekip içinde psikolojik 

danışmanların (rehber öğretmen) yer alması aile, çocuk, öğretmenler ve okul 

yönetimine çeşitli yararlar sağlamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin, önemli 

sorunları olan çocuklarla iletişim kurmayı öğrenirken desteğe ihtiyaçları 

bulunmaktadır ve bu desteği bireysel danışma ve çeşitli hizmet içi eğitim 

faaliyetleri düzenleyerek rehber öğretmenler (psikolojik danışman) 

sağlamaktadır. Ayrıca rehber öğretmenler (psikolojik danışman) aile eğitim 

hizmetleriyle ilgili personel, okul ve kurumlarla iş birliği yaparak, planlar 

hazırlayıp, bilgilendirmelerde bulunarak özel eğitim gerektiren öğrenciyi 

sürekli olarak izlemektedirler (MEB, 1997). Rehber öğretmenler (psikolojik 

danışmanlar); özel eğitim gerektiren bireyin kendisini kabul etmesine, 

bireysel farklılıklarını anlamasına, gerçekçi olmayan tutumların 



 

değiştirilmesine yardımcı olarak bireye, özel gereksinimli çocuğu 

değerlendirme, yaşadığı güçlükleri belirleme ve özel gereksinimli bireyin nasıl 

değerlendireceği konusunda da öğretmenlere yol göstermektedir. Howart 

(1987) öğretmenlerin ve okul müdürlerinin ne kadar çok eğitim psikologuyla 

karşılaşırsa, onların katkılarına o kadar çok değer verdiklerini belirtmiştir (Akt. 

Sarı, 2002).   

 

Aile, BEP ekibi içinde bulunması zorunlu ve katılımı çok gerekli olan 

üyeler arasındadır. Tüm toplum, iyi eğitilmiş insanlardan yarar sağlar; bu 

nedenle eğitimin sürekli bir biçimde gelişmesini destekleme konusunda 

aileler, okullar ve tüm toplum ortak sorumluluğu paylaşır. Okullar, tüm 

çocuklara daha nitelikli hizmet sunulması açısından ailelerin ve toplumun 

kaynaklarına gereksinim duyar. Ailelerin ekip çalışmalarına aktif olarak 

katılımlarının sağlanmasıyla eğitim çalışmalarının daha verimli olacağı  

düşünülmektedir (Sarı, 2002). Ekip içinde ailenin, BEP ve çocuğunun eğitimi 

konusunda gereksinimlerini belirtme, BEP için öneriler hazırlama ve eğitim 

programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılıp, 

gerektiğinde eğitim araç- gereç desteği sağlamakla ilgili görev ve 

sorumlulukları bulunmaktadır (MEB, 1997).  

 

Aileye ekip içinde gerçekleştirmesi beklenen tanımlanmış görevlerinin 

dışında, okul ya da kurumda yapılan çalışmaların ev ve diğer ortamlarda 

devam ettirilmesi konusunda da önemli görevler düşmektedir. Anne babaların 

katılımı, desteği ve anlayışı olmadan BEP’in etkili bir şekilde uygulanması 

olası görülmemektedir.  BEP’i uygulayan eğitimcilerin, aileleri düzenli bir 

şekilde bilgilendirmek ve yardımlarını istemek zorunda olmaları beraberinde 

etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olmalarını gerektirmektedir (Tekin, 

1996).   

Bines (1992)  ailelerin çocuklarının eğitimiyle ilgili alınan karalara 

katılmalarının gerekliliğini belirterek, aileler ile çocuklarının gitmekte olduğu 

okul arasındaki ilişkilerin çocuğun akademik gelişiminde ve okul temelli 

etkinliklerde çok önemli olduğunu, ayrıca okulda atılan tüm adımlarda 

ailelerin istek, duygu ve düşüncelerinin göz önüne alınması gerektiğinin 



 

önemini vurgulamaktadır (Akt. Sarı, 2002). Ayrıca ailelerin de çocukların okul 

yaşantısını öğrenmek ve ona daha fazla destek olabilmek amacıyla,  okulda 

yapılan tüm planlamalara ve gelişim incelemelerine katılmalarına da 

ihtiyaçları vardır.  

 

Muhlenhaupt (2002), BEP hazırlama sürecinde oluşturulan ekip 

çalışmaları ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmada, ailelerin de ekip çalışmaları 

içerisinde pek çok güçlükle karşılaştıklarını belirtmektedir. Bu güçlükleri ekip 

toplantıları sırasında kendi çocuklarıyla ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak 

kendilerini yeterince ifade edememek,  aktif görev alamamak, son olarak da 

uzmanlar ve öğretmenlerin kullandıkları dili yeterince anlayamamak şeklinde 

sıralamıştır. Ekip çalışmalarının daha verimli olması için alanda çalışan 

uzman ve öğretmenlerin ailelerin anlayabileceği biçimde,  anlaşılır ve sade 

bir dil kullanması önerilmektedir (Ysseldyke, Algozzine ve Allen, 1982).  

 

BEP ekibi içerisinde bulunması gereken bir diğer üye Rehberlik ve 

Araştırma Merkezlerinde görev yapan, özel gereksinimli bireyin tanılanması 

sürecinde aktif rol alan Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi 

üyesidir. Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi üyelerinin BEP 

ekibi içerisinde; “birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin 

uygulanmasında rehberlik etmek ile bireyin gelişimini okul rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izlemekle” ilgili görevleri 

bulunmaktadır. (573 sayılı KHK, 1997).  Rehberlik ve araştırma 

merkezlerinde oluşturulacak “Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme 

Ekibi” üyelerinden eğitsel değerlendirme sürecinin değerlendirme, 

yerleştirme, BEP oluşturma, izleme gibi çeşitli aşamalarında özel gereksinimli 

öğrencinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek kararları almaları 

beklenmektedir ( Akçamete ve Kargın 1992).  

 

Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenlerin ekip 

içinde, BEP hazırlanmasında uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin 

görev almak, değerlendirme ölçeklerini geliştirmenin yanında, gereksinim 

duyulan araç gereçlerin geliştirilmesi ya da sağlanması için başkanla eş 

güdümlü çalışmak, yeni BEP önerileri hazırlamak ve gerektiğinde bireye, 



 

aileye, öğretmene danışmanlık yapmak görevleri arasında bulunmaktadır 

(MEB 1997).  

 

Diğer bir ekip üyesi de özel gereksinimli bireyin kendisidir.   

Özelliklerine bağlı olarak katılımı zorunlu tutulmayan bireyin, daha çok ekip 

içinde kendi gereksinimlerini ve isteklerini belirtme, çalışmalara etkin bir 

şekilde katılma, değerlendirme ile yöneltme kararında isteğini belirtme gibi 

konularda katkısı bulunmaktadır (MEB, 1997 ).   

 

Hegarty (1981) özel gereksinimli bireylerin kendileri için alınan 

kararlara katılmasıyla birlikte çocukların birçoğunda zamanla kendilerine 

güven konusunda gözle görülür bir artış olduğunu bulmuşlardır (Akt. Sarı, 

2002). 

 

Schmitt, (1976) BEP hazırlama sürecine özel gereksinimli bireyin 

katılımının sağlanması ile bireyin kendisine sunulan hizmetleri daha iyi 

anlayabileceği, tercihlerinin göz önüne alınmasından kaynaklı program 

amaçlarını daha önemli ve değerli olarak algılayarak amaçları 

gerçekleştirmede daha istekli ve başarılı olabileceğini belirtmektedir. Pek çok 

sınıf öğretmeni de özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim sürecine 

aktif olarak katılımlarının eğitim sürecini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir 

(Akt. Akçamete, 2002).   

 

Ekip içerisinde yer alan, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması ve 

değerlendirilmesinde etkin görev alan ve eğitimin niteliğini en fazla etkileyen 

faktörlerden biri de kuşkusuz öğretmendir (Erden, 1994).  Öğretmen; öğrenci 

ile devamlı etkileşim halinde olan, programı uygulayan, araç-gereci kullanan 

ve ölçme ve değerlendirmeyi yapan kişidir. Öğretmenler,  eğitim amaçları ile 

belirlenen birey davranışlarının oluşturulmasında çok önemli bir fonksiyona 

sahiptir (Gözütok, 1991). Yasa içerisinde BEP geliştirme konusundaki 

görevleri açık olarak belirtilen öğretmenler, eğitim programlarını uygulamakla 

ve bireyin gelişimine göre yeni hedefler hazırlamakla yükümlüdürler (573 

sayılı KHK, 1997). Özel gereksinimli bireyin eğitim sürecinde birden fazla 

öğretmen görev alıyor ise çocuğun eğitimine katkıda bulunan tüm 



 

öğretmenlerin çocuğun eğitimsel performansına ilişkin toplantılar yaparak, 

birbirlerinin fikir ve önerilerini paylaşmaları beklenmektedir. Bunun yanında 

öğretmenler, BEP ekibi toplantılarına düzenli olarak katılarak, çocuğun 

gelişimi ve performansına ilişkin diğer ekip üyelerine bilgi vermek 

durumundadırlar (MEB, 1997).  

 

Öğretmenleri BEP ekibi ile birlikte çalışmaya ve özel gereksinimli 

bireye destek olmaya teşvik etmek, başarılı bir ekip çalışması için önemli bir 

öğedir (Johns, Crowley ve Guetzloe, 2002). Clark (2000), ekip içerisinde yer 

alan öğretmenlerin görevlerini başarıyla gerçekleştirebilmelerinde kendilerini 

aktif ve katılımcı bir üye olarak hissetmelerinin önemli olduğunu, BEP 

hazırlama sürecinde öğretmenlerin katkısının sağlanmasının çalışmaları 

daha başarılı ve verimli kılacağını söylemektedir. 

 

Ltyle ve Bordin (2001) ekip içerisinde bu denli önemli görevleri olan 

öğretmenlerin, ekip toplantılarına katılımlarının önemli olduğunu belirterek, 

öğretmenlerin toplantılarda fikir ve önerilerini sunmalarının çocuğun eğitim 

sürecini olumlu etkilediğini ve bu nedenle öğretmenlerin kendilerini ifade 

etmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri gerektiğini vurgulamaktır. 

 

Öğretmenlerin BEP sürecine katılımının gereği çok açık olmasına 

karşın, geçmişte öğretmenlere bu süreçte yeterince görev ve sorumluluk 

verilmediği,  eğitimle ilgili kararları çoğunlukla yöneticiler, psikologlar, rehber 

öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlarının alıp, öğretmenlerden yalnızca 

uygulamaları gerçekleştirmeleri bekledikleri görülmüştür (Özyürek, 2004). 

Buna ek olarak, Menlove ve Suter (2001) öğretmenlerin ekip içerisinde görev 

ve sorumluluklarının çok önemli bir yer tutmasına rağmen BEP çalışmaları 

içerisine yeterince katılamadıklarından ve kendilerini BEP ekibinin aktif bir 

üyesi olarak hissetmediklerinden söz etmektedir. BEP hazırlama sürecinde 

yaşanan bu güçlükleri gidermek amacıyla yasa içerisinde öğretmenlere, BEP 

çalışmalarına aktif olarak katılma rolü verilerek, karar alma ve uygulama 

sürecinde öğretmenlerin sorumluluk ve söz sahibi olmaları sağlanmıştır. 



 

BEP uygulamasının başarılı olabilmesindeki en önemli unsurlardan biri 

de öğretmenlerin BEP hazırlama sürecine ilişkin tutumlarının olumlu 

olmasıdır. Öğretmenin BEP hazırlamaya istekli ve kabul edici tutum içinde 

olmasıyla BEP’in başarıyla yürütülmesi için en önemli unsur tamamlanmış 

olmakta bu nedenle de öğretmenlerin tutumu son derece önem taşımaktadır 

(Gürkan, 1991).  BEP’in başarısından söz etmek için öğretmenin öğrenciyi 

çok iyi tanıması, öğrencinin gereksinimlerinin farkında olarak, eğitim 

desteklerini kimlerden ve nerelerden sağlayacağını biliyor olması, ailelerle 

çalışarak başka uzmanlardan yararlanmayı kabul edici tutum içinde olmaları 

gerekmektedir (İftar, 2003).    

 

Öğretmenlerin eğitim programına ya da insana karşı tutumları 

doğrudan öğrencilerini de etkilemektedir. Özellikle öğretmenlerin, öğrencilere 

ve okul çalışmalarına karşı tutumları öğrencilerin öğrenmesine ve kişiliğine 

geniş ölçüde etki etmektedir (Küçükahmet, 1995). Chubon’na (1984) göre,  

öğretmenlerin başarılarını etkileyen en önemli kişilik özelliklerinden biri 

tutumlarıdır ve öğretmen tutumlarının ne yönde olduğunun bilinmesi ve 

ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi tutum değiştirme programlarının ilk 

aşamasını oluşturması nedeniyle önem taşımaktadır (Akt. Akçamete ve 

Kargın, 1992). Maxwell (2002)’e göre de bir işin başlangıcındaki  tutumumuz, 

o işin sonucunu, diğer bütün etkenlerden daha fazla etkiler. Bireyin 

çevresindeki herhangi bir konuya karşı sahip olduğu bir tepki ön eğilimini 

ifade eden tutum, bireyin davranışlarına yön veren ve karar verme sürecinde 

yanlılığa neden olan bir olgudur. Eğer bir objeye ya da olaya karşı geliştirilen 

tutum olumlu ise, onunla ilgili kararların olumlu olma olasılığı daha yüksektir. 

Bu nedenle tutumlar, geleceğe yönelik bir karar niteliği de taşımaktadır 

(Tavşancıl, 2002).  

Yapılan çalışmalarda da öğretmen tutumunun öğretimin etkinliği ve 

sınıf atmosferini doğrudan etkilediğini başka bir deyişle de öğretmenin tutum 

ve niteliğinin sınıf içindeki öğretimin niteliğini de belirlemekte etkili olduğu 

söylenmektedir (Küçükahmet, 1995). 

 



 

Eğitim ve öğretim sürecinde öğretmenlerin tutumlarının ölçülmesi, 

ilerideki davranışını tahmin etme ve içinde bulundukları koşullarla ilgili 

tutumlarını saptamada, daha sonrasında da tutumlarını değiştirme ve yeni 

tutumlar oluşturmak üzere öğrenenlerin mevcut tercihlerini öğrenmede çeşitli 

yararlar sağlamaktadır (Tavşancıl, 2002). Öğretmenlerin olumlu tutumlarının, 

öğretmenlik başarıları üzerinde rol oynayan en önemli faktörlerden birisi 

olduğu söylenmektedir. BEP hazırlamaya karşı olumlu tutuma sahip 

öğretmenler olumsuz tutuma sahip öğretmenlere göre eğitimsel 

uygulamalarda daha fazla başarı göstermekte ve böylelikle eğitim 

programından daha fazla kazanç sağlamaktadırlar (McCoach, 2002).  

 

Öğretmenin BEP hazırlamaya yönelik tutumunun olumlu olması, sınıf 

içinde BEP’in uygulanabilirlik olasılığını yükseltmekte ve öğretmenlerin BEP 

hazırlamaya yönelik tutumlarını etkileyebilecek pek çok etmen 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin genel olarak özel gereksinimli bireylerin 

kaynaştırılmalarına yönelik olarak BEP hazırlamaya ilişkin tutumlarını 

etkileyen en önemli etmenlerden birisi bu konudaki donanımları yani 

bilgi/beceri açısından yeterli olup olmadığı ile öğretmene sağlanan destek 

hizmetlerdir (Kırcaali, 2002).   

 

Tutumları etkileyen en önemli etmenlerden birisi öğretmenin BEP 

hazırlama konusunda yeterli bilgiye/donanıma sahip olmasıdır. Bu 

gereksinim karşılamanın yollarından birisi  hizmet içi eğitimdir. Öğretmenlerin 

eğitim programlarına ilişkin bilgilendirilmesi ve daha iyi yetiştirilmesinden 

sözetmek için, her şeyden önce hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarının bilimsel olarak ele alınıp yürütülmesine özen gösterilmelidir 

(Gözütok, 1991). Hizmet içi eğitimden yararlanmaların bir başka deyişle de 

öğretmenin BEP hazırlamak için bilgi düzeyinin artmasının, sınıf içinde 

kendini daha yetkin ve iyi hissetmesini sağlayacağı dolasıyla öğretmen 

tutumlarında olumlu yönde değişikliklere neden olacağı düşünülmektedir 

(İftar, 2003). Tüm öğretmenlerin, eğitimle ilgilenen uzman ve yardımcı 

personelin özel gereksinimli bireylerin eğitimi için, gerekli bilgileri 

öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve bunun için de sistematik bir eğitim 



 

almaları gerektiği belirtilmektedir (Sarı, 2002). 

 

  Scruss ve Mastropieri (1996), öğretmenlerin olumsuz tutumlarının 

kaynağı olarak uygun öğretim programı hazırlama ve uygulama konularında 

yeterli donanımlarının olmamasını göstermektedir. Aynı zamanda yeterli 

düzeyde zaman, eğitim araç gereç ve personel desteği olduğunda yapılan 

eğitim çalışmaların daha başarılı uygulanacağı vurgulanmaktadır (Akt. 

Sucuoğlu, Kargın, 2006). 

 

Öğretmenlerin tutumlarının eğitime etkisine yönelik olarak Lombano  

(1982) tarafından yapılan bir çalışmada öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal 

gelişiminde öğretmen tutumlarının anlamlı bir etkisinin olduğunu saptamış ve 

tutumların çeşitli yollardan davranışlara yansıdığını öne sürmüştür. 

Lombano’ya göre, olumlu öğretmen tutumları, öğrenci–öğretmen arasındaki 

etkileşimin doğasını, kalitesini ve derecesini belirlemede;  dolayısıyla da 

öğrenci başarısına yön vermede önemli bir güce sahiptir (Akt. Akçamete, 

Kargın, 1994). 

 

Öğretmenlerin, BEP geliştirmeye yönelik tutumlarının BEP ekibi 

içerisindeki katılım ve etkiliklerini doğrudan etkilediği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin tutumlarının ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi kadar, tutumları 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi de gerekmektedir. Öğretmenlerin BEP 

hazırlama sürecinde BEP’e ilişkin tutumlarının ve karşılaşabilecekleri 

güçlüklern bilinmesi,  eğitim çalışmalarının başarılı bir şekilde devam 

ettirilebilmesi yönünde ilk adım olması nedeniyle önemlidir.    

 

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

 

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarının giderilmesine 

ilişkin sistemli çabaların ilk olarak 16. yüzyılda başladığı görülmektedir. 18. 

yüzyılda bilinen ilk özel eğitimci olarak kabul edilen Itard, özel eğitim 

konularıyla ilgilenmeye başlamış ve özel gereksinimli bir çocuğa yönelik onun 



 

gereksinimlerini esas alan eğitim programı hazırlayarak ve eğitimini uzun bir 

süre sürdürmüştür. İtard’ın başlatmış olduğu bu çalışma, özel eğitim 

içerisinde bireysel eğitimin ilk örneği olması bakımından önem taşımaktadır 

(Sucuoğlu, Kargın, 2006). 

 

1960’larda ağırlık kazanan insan hakları hareketleri, özel gereksinimli 

olmayan bireyler kadar özel gereksinimli bireylerin de hak ve 

gereksinimlerine verilen önemi artırmıştır. Bu süreçte ABD’de hem 

eyaletlerin eğitim şubelerine yapılan başvurular hem de açılan davalar özel 

gereksinimli bireylerin haklarını elde etmelerinde etkili olmuştur. Bunun ilk 

örneği ABD’de1971 yılında Pensilvanya Bilişsel Engelli Vatandaşlar 

Derneği’nin Pensilvanya Eyaleti’ne karşı açtığı dava olmuş ve dava 

sonucunda, tüm engelli çocuklar eğitim haklarını elde etmişlerdir. Açılan bu 

dava öncesinde bilişsel engeli bireyleri eşit koruma hakları ihlal edilerek, 

eğitilemez, öğretilemez ve eğitimden yararlanamaz denilerek eğitimden uzak 

tutulup, özel yatılı okullara yerleştirilmişlerdi (Akt. Akçamete. 2002,  Mandell, 

Fiscuss, 1997).  

 

ABD’de 1972 yılında açılan bir başka dava daha önce kazanılan 

davaların kararlarına katkıda bulunarak, parasız eğitim alma hakkını 

kazanmanın yanı sıra, bilişsel engelli bireylerin dışında hiperaktif, duygusal 

bozukluk gösterenler, fiziksel engelliler, davranış bozukluğu gösteren 

bireyleri de kapsam içine almıştır. Bu davalarda alınan kararlarla birlikte 

bölge okulları, bireyleri değerlendirme sürecinde kullandıkları yöntemleri ve 

başlangıçta çocuğu yönlendirirken izledikleri adımları gözden geçirerek, özel 

gereksinimli bireylerin normal okulların hizmet ve programlarından 

yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak durumunda kalmışlardır 

(Akt. Akçamete, Mandell, Fiscuss, 2002)  

1975 yılında çıkarılan Tüm Engelli Çocukların Eğitimi Yasası 

(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA, P.L. 94–142) ile Amerikan 

toplumu ve eğitim sistemi tüm özel gereksinimli çocuklara ve gençlere uygun 

eğitim programları düzenlemek zorunda bırakılmıştır (Akt. Akçamete, 

Mandell, Fiscuss, 2002).  Bu yasa ile tüm özel gereksinimli bireylerin 



 

güçlüklerinin belirlenip, bunlara uygun BEP’nın hazırlanması öngörülmüştür. 

Bu yasa ile kamu okullarının tüm özürlü çocuklara uygun bir biçimde, onların 

bireysel gereksinimlerini en az kısıtlayıcı ortamda, ücretsiz, uygun eğitimi 

vermeleri garanti altına alınmış oldu.  

 P.L. 94-142’nin Eylül 1980’de tam olarak uygulanması, bazı kişiler 

için bir ideali yansıtırken, bazıları için de en azından uzun yıllardır süren bir 

rüyanın gerçekleşmesiydi. 1975 yılında kabul edilen yasa doğrultusunda; 

tüm engelli çocuklara parasız eğitim hakkı, fark gözetmeksizin 

değerlendirme yapılması, en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilerek, 

eğitsel kararları uygulama garantisi ve ailenin sürece katılma hakkı yasal 

güvence altına alınmış oldu. Aynı yasa yerel yönetimlere, özel gereksinimli 

bireylere yönelik BEP geliştirilmesi konusunda zorunluluğu getirmiş, 

BEP’lerin en az kısıtlayıcı ortamlarda gerçekleşebilmesi için normal eğitim 

programlarından yararlanma haklarını getirmiştir ( Akt. Akçamete. 2002, 

Mandell, Fiscuss, 1997). 

 

Dünyada BEP Geliştirmenin Yasal Dayanakları 

 

Bu bölümde dünyada BEP geliştirmenin tarihine bakılarak, sırasıyla 

ABD, Kanada İngiltere ve Türkiye’nin BEP geliştirme konusundaki yasal 

dayanaklarına yer verilecektir. 

 

a. ABD’de BEP Geliştirmenin Yasal Dayanakları  

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi konusunda çok yol kat etmiş olan 

ABD’de bugün, 3–21 yaş arasındaki herhangi bir engele sahip tüm çocuklar 

eğitim hizmetlerinden yaralanma ve destek özel eğitim hizmetleri alma 

hakkına sahiptir.  

 

 Aile çocuğun eğitimi ile ilgili alınacak her kararda bilgilendirilmeli ve 

onayı alınmalıdır. Ebeveynler değerlendirme süreçlerinden hoşnut kalmadığı 

durumlarda yeniden değerlendirme isteyebilme, okul ya da birey hakkında 

verilen eğitsel kararlara ilişkin soruşturma talebinde bulunabilmektedir. 



 

Ayrıca yasalar BEP hazırlama sürecinde aile ve uzman katılımını zorunlu 

tutmaktadır ( Akt. Akçamete, Mandell, Fiscuss, 2002).              

 

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanan her çocuğa en az kısıtlayıcı 

ortamda eğitsel gereksinimlerini karşılayacak, BEP hazırlanarak 0–2 yaş 

grubuna yönelik Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı hazırlanmaktadır. 

Yasaya göre öğrencinin performansı doğrultusunda uzun ve kısa dönemli 

amaçlar oluşturulup, diğer destek hizmetleriyle normal eğitime katılma 

süreleri, tüm hizmetlerin başlama ve bitiş tarihleri, objektif ölçü araçları ve 

değerlendirme süreçlerini geliştirmek zorunludur (Başbakanlık Özürlüler 

Dairesi Başkanlığı, 2005)   

   Federal yasalar her çocuğun BEP gereksinimi olduğu görüşünden 

hareketle,  özel gereksinimli birey için her yıl BEP geliştirilmesini ve düzenli 

olarak incelenmesini öngörmektedir. Özel eğitim ve buna bağlı hizmetler, her 

bir öğrencinin bireyselleştirilmiş gereksinimini yansıtmakta ve bu doğrultuda 

BEP’in geliştirilmesinde bazı özel yöntemlerin izlenmesini gerekli 

görmektedir. Öğrencinin BEP’i bir ekip tarafından hazırlanarak her yıl gözden 

geçirilmelidir. Ekip çocuğun öğretmeni, ebeveyni, bazı istisnalara bağlı olarak 

çocuk, uygun görülmüşse özel eğitimi sağlayan birimin temsilcisi ile bu 

birimin ya da ailenin takdirine bağlı diğer üyelerden oluşmaktadır. Eğer aile 

önerilen BEP’i kabul etmezse yeni bir süreci talep edebilir ve devlet, eğitim 

kurumlarından bu talebi yeniden değerlendirmesini isteyebilir (T.C. 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi, 2005). 

  ABD’de, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de 

içinde yer aldığı çeşitli kurumlar özel eğitim ve BEP konusunda araştırmalar 

yaparak bunları yayımlamaktadır.  

b.  Kanada’da BEP Geliştirmenin Yasal Dayanakları  

Kanada’nın British Columbia Eyaleti’nin Eğitim Bakanlığı tarafından 

Okul Yasası’na (School Act) dayanarak BEP geliştirilmesi ile ilgili olarak 1995 

yılında bir genelge çıkarılmıştır. Bu genelgede özel gereksinimli bireyler ile 

ana dili İngilizce olmayan çocuklara yönelik olarak hazırlanması 



 

öngörülmüştür. Her bir özel gereksinimli öğrenci için; BEP ile Vaka Yönetim 

Planına (VYP) ilişkin rehber hazırlanması, sunulması ve uygulanmasına 

ilişkin kurallar son derece açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konmuştur  

(T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi, 2005). 

c. İngiltere’de BEP Geliştirmenin Yasal Dayanakları 

İngiltere’de özel eğitim gereksinimi duyan çocukların tanılanması ve 

değerlendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler Eğitim Yasası 1996’nın 

(Education Act 1996) 312’den 336. maddesine kadar olan bölümünde yer 

almaktadır. Okulların özel eğitim gereksinimlerine ilişkin politikalarıyla ilgili 

yayınları ise Eğitim Düzenlemeleri 1999’da bulunmaktadır. 

Yasal düzenlemelerde özel eğitim gereksinimlerinin tanımlanması ve 

değerlendirilmesi konusunda, erken tanılama, değerlendirme sürecini 

kapsadığı ve özel eğitim gereksinimi duyan her çocuğa bunun sağlanmasının 

önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu nedenle ortaya çıkmış olan Özel Eğitim 

Gereksinimleri Uygulama Kodu (SEN Code of Practice) bütün çocukların özel 

eğitim gereksinimlerini tanımlama, değerlendirme ve hizmet sağlama 

yaklaşımlarını ortaya koymaktadır (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi, 2005). 

   d. Türkiye’de BEP Geliştirmenin Yasal Dayanakları 

 

Türkiye’de BEP geliştirme ve uygulama çalışmaları henüz çok yeni 

olup, 1997 yılında kabul edilen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 

4. maddesi F bendi içerisinde özel gereksinimli bireyler için BEP 

geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kararname ile 

özel gereksinimli tüm bireylere eğitim hakkı verilerek eğitimden 

yararlanmalarının yolları açılmıştır. Çıkarılan kararname ile ailelere eğitime 

katılma hakkı getirilmiş, özel gereksinimli bireylerin yetersizlikten etkilenme 

derecesine bakılmaksızın en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitim alma fırsatı 

sağlanmış durumdadır (MEB, 1997).  

 

Daha sonra 18 Ocak 2000 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 62. maddesinde, “Özel eğitim gerektiren 



 

birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan BEP; bireyin, ailenin, 

öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen 

amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim 

programıdır” biçiminde gelişim alanlarında, gözlem gelişim ve 

değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların  gerçekleşme 

düzeyleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yönetmeliğin 63. 

maddesinde kaynaştırma uygulaması yapılan okul ya da kurumlarda BEP 

geliştirme ekibinin oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Bu ekipte başkan, aile, 

bireyin kendisi, sınıf öğretmeni psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni 

üyeleri görev yapmaktadırlar. Birey için hazırlanacak yeni BEP ile yöneltme 

kararında bu değerlendirmeler esas alınır” ifadesi ile ne ve nasıl 

yapılacağına ilişkin açıklık getirilmeye çalışılmıştır ( MEB, 2000).  

 

 

İLGİLİ ALANYAZIN 

 

Bu bölümde BEP hazırlama süreçlerine ilişkin yapılan çalışmalara yer 

verilmiştir. Öncelikle BEP’le ilgili yurtdışında yapılan çalışmalara değinilmiş, 

ardından Türkiye’de yapılan çalışmalar sırasıyla sunulmuştur. 

 

a. Yurtdışında Yapılan Çalışmalar 

 

Yurt dışında eğitim sürecinde BEP hazırlamanın önemi daha önce 

anlaşılmaya ve yerleşmeye başladığından Türkiye’ye göre daha fazla sayıda 

araştırma bulunmaktadır. Aşağıda sunulun araştırmaların bir kısmı BEP 

hazırlama süreçlerinde bulunan öğretmenler ile doğrudan ilgili olup, kimi 

araştırmalar da BEP ile doğrudan ilgisi bulunmamakla birlikte öğretmenlerin 

eğitim süreçlerindeki tutumlarını ve karşılaşabilecekleri güçlükler göstermesi 

amacıyla burada yer verilmiştir. 

 

Tod, Castle ve Blamires’in (1996) genel eğitim öğretmenlerinin BEP 

hazırlama süreçlerine katılımlarına yönelik yapmış oldukları çalışmada;  BEP 

hazırlama süreçleri içerisinde öğretmenlerin kendilerini yeteri kadar ifade 

edemediklerini, bu nedenle karar alma ve uygulama süreçlerinde kendilerini 



 

aktif bir üye olarak hissetmediklerini, dolayısıyla BEP hazırlama sürecinde 

çocuğun eğitiminden sorumlu öğretmenler olmasına karşın yeteri kadar 

tatmin olamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca BEP hazırlama sürecine katılma 

konusunda oldukça isteksiz, uygulamalar sırasında da mutsuz olduklarını 

belirtmişlerdir. Bu durumun özel gereksinimli çocuğa yönelik eğitim sürecinin 

zorluğundan kaynaklı yaşandığını, eğitimcilerdeki bu isteksizlik ve 

mutsuzluğun özel eğitim hizmeti sunulan öğrencinin yaşı büyüdükçe arttığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir.    

 

Menlove, Hudson ve Suter’in (2001)  yine genel eğitim öğretmenlerinin 

BEP hazırlama süreci araştırılıp, bu süreçte karşılaşabilecekleri güçlüklerin 

tespit etmeye yönelik olarak yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilerek,  öğretmenlerin BEP sürecine katılımlarının beklenilen düzeyde 

olmadığı tespit edilip, katılımlarını olumsuz etkileyen faktörler sıralanmıştır. 

Bu araştırmada özel gereksinimli bireyin eğitiminden sorumlu olan 

öğretmenler BEP sürecini olumsuz etkileyen faktörlerden ilk olarak; BEP 

hazırlamak için yeterli zamanlarının olmadığını bu nedenle istenilen nitelikte 

BEP’ler hazırlayamadıklarını ve zaman yetersizliğinin toplantılara katılımlarını 

olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Yeterli zamanın olmaması dışında,  yazılı 

materyalleri hazırlama konusunda da güçlükler yaşadıklarını ve materyal 

hazırlamanın uzun ve uğraştırıcı bir süreç olup, materyallerin hazırlaması 

sırasında çok sıkıldıklarını, zorlandıklarını, bu nedenle de hazırlamak 

istemediklerini rapor etmişlerdir.   Son olarak da BEP hazırlayabilecek yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olamamalarının BEP hazırlama sürecini çok olumsuz 

etkilediğini belirtmişlerdir.  

  

Tomey (1997)’in BEP hazırlama sürecinde öğretmenlerin katılımına 

ilişkin yaptığı bir başka çalışmada da, Menlove, Hudson ve Suter’in yapmış 

olduğu çalışmayı destekleyici bir sonuçlar bulunmuştur. Öğretmenler BEP 

hazırlama süreçlerindeki yaşadıkları sıkıntıları ekip içerisinde kendilerini 

ekibin bir parçası olarak hissetmediklerini açık olarak belirterek, BEP 

hazırlama sürecinde toplantılara odaklanamadıklarını, bu nedenle 

toplantılarda alınan kararlara dâhil olamayıp, toplantılara katılmadan önce 

yapılması gereken hazırlıkları tamamlayamadıklarını belirtmişlerdir. 



 

Araştırmacılar tarafından yapılan bu çalışmada yukarıda sıralanan sıkıntıların 

nedeni olarak da öğrencinin eğitiminden sorumlu olan öğretmenleri BEP 

hazırlama konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olamamayı 

göstermişlerdir. 

 

Nevin, Semmel ve McConn (1983), yaptıkları araştırmada ise yukarıda 

belirtilen araştırma sonuçlarına karşın; öğretmenlerin BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu bulunarak, BEP hazırlama 

sürecine katılmakla; kendilerini engelli öğrencinin eğitimi sürecinde 

desteklenmiş olarak hissettiklerini, eğitimci olarak sınıfındaki her bir öğrenci 

ile yeteri kadar ilgilendiğini düşünerek, mesleki anlamda daha fazla tatmin 

olduklarını ifade etmişlerdir (Akt. Akçamete, Mandell, Fiscuss, 2002).   

 

Öğretmenlerdeki BEP sürecine dair bilgi ve beceri eksikliğinin nasıl 

giderileceğine yönelik olarak Lytle ve Bordin (2001) tarafından yapılan başka 

bir çalışmada öğretmenler bilgi ve beceri eksikliklerinin nasıl giderileceğine 

dair sırasıyla; BEP gelişim sürecinde onların rollerinin neler olduğu, bu rol 

karmaşıklığının ekip çalışmalarını olumsuz etkilediği ve tüm ekip üyelerinin 

bu durumdan etkilendiği bu nedenle görev ve sorumluluklarının açık olarak 

tanımlanması gerektiği, BEP kavramı ile tam olarak nelerin anlatıldığı ve 

nelerin kapsadığı, öğrencilere kazanım sağlamak için geliştirilen BEP’lerin,  

hazırlama süreçlerinin ve öğrenci işlemlerinin nasıl programlanacağı 

konularında eğitime ihtiyaçları olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

b.Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

 

Türkiye’de halen BEP hazırlama süreçleri içerisinde yer alan 

öğretmenlerin ve uzmanların katılım ve tutumları ile bu süreçte 

yaşayabilecekleri olası güçlükleri betimleyen oldukça az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. 

 

Akçamete’nin (2002), yapmış olduğu çalışmada RAM elemanlarının, 

yönetmeliğin gerektirdiği biçimiyle ekip oluşturulmasına ve ekibin ilerliğine 

yönelik olumsuz görüş içinde olduklarını ortaya koymuştur. Yine aynı 



 

çalışmada RAM elemanları, sınıf öğretmenlerinin ekip çalışmalarına 

katılmalarını gerekli görmediklerini ve anne-baba işbirliği sağlamanın güç 

olduğunu ayrıca RAM elemanlarının kendilerini ekip çalışmasında yeterli 

olarak algıladıklarını fakat diğer üyelerin bu yeterliliği sağlayamadıklarını 

ortaya koymaktadır.  

 

Yine Akçamete’nin (2002) yaptığı aynı çalışmada,  Eğitsel Tanılama, 

İzleme ve Değerlendirme Ekibi’nin temel elemanlarından birisini oluşturan 

RAM çalışanlarının, 573 sayılı Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

belirtilen rol ve sorumluluklarına ilişkin bilgi ve becerilerde kendilerini yeterli 

olarak algılamadıklarını ve bu konuda hizmet içi eğitime gereksinim 

duyduklarını belirtilmiştir.  

 

Küçüker, Kargın ve Akçamete’nin (2001) yaptıkları araştırmada;  

rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan elemanların BEP hazırlama, 

izleme ve değerlendirmeleri ile BEP geliştirme ve aile eğitimi konusunda 

görüşleri ve yeterlilik algıları araştırılmıştır. Rehberlik ve araştırma 

merkezinde görev yapan elemanlara ilişkin farklı şehirlerde çalışan 57 

rehberlik ve araştırma merkezinde yönetici ve çalışanları ile yapılmıştır. 

Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen, likert tipi hazırlanan ölçek 

araştırma grubuna uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hizmet içi eğitime 

katılan rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan elemanların BEP 

geliştirme ve aile eğitimi konusu ile BEP hazırlama, izleme ve değerlendirme 

konularına ilişkin yeterliliklerini algılamalarında olumlu yönde değişikliğe yol 

açtığı görülmüştür. Uygulanan hizmet içi eğitim programında rehberlik ve 

araştırma merkezi çalışanlarına belirtilen konularla ilgili bilgi vermenin yanı 

sıra beceri kazandırmayı hedefleyen uygulamalara da yer verilmiş ve buna 

göre doğrudan bilgi aktarımının yanı sıra beceri kazandırmayı da hedefleyen 

yaşantısal etkinliklere yer verilmesinin, RAM çalışanlarının BEP Geliştirme ve 

Aile Eğitimi boyutundaki yeterlilik algılarını olumlu yönde değiştirmede etkili 

olduğu düşünülmektedir. Alanda yapılan benzer bir çalışmada (Yates, 1973), 

uygulamalı olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarının gerekli bilgi 

ve beceri kazandırmada daha etkili olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir.  

 



 

Akçamete ve Kargın‘ın (1994) doğrudan BEP ile ilişkisi olmasa da 

hizmet içi eğitimlerin öğretmen tutumları üzerindeki etkisine bakmak amacıyla 

İşitme Engelliler ve Eğitim konulu hizmet içi eğitim kursuna katılan 52 

öğretmen ile araştırma yapılmıştır. Hizmet içi kurstan önce ve sonra ki 

öğretmen tutumlarına bakılarak, hizmet içi eğitim uygulamasından sonra 

öğretmen tutumları olumlu yönde arttığı, yani hizmet içi eğitim programlarının 

öğretmen tutumlarını değiştirmede olumlu etkisi olduğu görülmüştür.  

 

PROBLEM 

 Eğitimin tüm aşamalarında olduğu gibi BEP hazırlama sürecine 

yönelik öğretmen tutumlarının da bireyin eğitimi üzerinde, dolayısıyla bireyin 

gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. BEP 

hazırlama-uygulama sürecinde görev alan meslek elemanlarının BEP 

hazırlama sürecine yönelik tutumlarının ne yönde olduğunun bilinmesi kadar 

bu süreçte karşılaşabilecekleri güçlükler belirlemek de başarılı eğitim 

programları oluşturulmasında önemlidir. Ülkemizde bu konudaki çalışmalar 

çok sınırlı sayıda olmakta bu nedenle de ilgili meslek elemanlarının BEP 

hazırlama sürecinde karşılaşabilecekleri güçlüklerin neler olduğunun, hangi 

etkenlerin süreci etkilediğinin ve hangi faktörlere göre değişiklik gösterdiğinin,  

araştırılması bir gereklilik gibi görünmektedir. 

 

Bu gereklilikten yola çıkılarak BEP geliştirilmesi sürecinde yer alan; 

eğitimi gerçekleştirme, değerlendirme görevini üstlenen sınıf öğretmenlerinin, 

özel gereksinimli bireyin ve ailesinin karşılaşabileceği sorunlarda destek olma 

görevini yerine getiren psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) ve 

öğrencinin tanılanmasından, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesine kadar 

olan süreçte aktif görev alan rehberlik ve araştırma merkezi çalışanlarının 

BEP hazırlama içindeki önemlerinin, tutumlarının ve bu süreçte 

karşılaşabilecekleri güçlüklerin araştırılması bu çalışmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

 

 



 

AMAÇ 

 Bu çalışmanın amacı,  sınıf öğretmenlerinin, okul psikolojik 

danışmanların (rehber öğretmen) ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

çalışanlarının BEP hazırlama sürecine ilişkin tutumları ile hazırlama 

süreçlerinde karşılaşabilecekleri güçlüklerin belirlenmesidir. Bu amacı 

gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

 

1. Sınıf öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların (rehber öğretmen) ve 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışanların BEP hazırlama 

sürecine ilişkin tutumları,  

 

a) Cinsiyete, 

b) Yaşa, 

c) Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, RAM çalışanı olma durumuna,    

d) BEP geliştirilmesi konusunda hizmet içi eğitime katılma durumuna, 

e) Hizmet içi eğitimin süresine, 

f) BEP hazırlama sürecinde daha önce katılıp- katılmama durumuna göre 

anlamlı bir şekilde farklaşmakta mıdır? 

 

2. Sınıf öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların (rehber öğretmen) ve 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışanlarının BEP hazırlama sürecine 

ilişkin karşılaşabilecekleri güçlükler; 

 

a) Cinsiyetine, 

b) Yaşına, 

c) Sınıf öğretmeni, rehber öğretmeni, RAM çalışanı olma durumuna,  

d) BEP geliştirilmesi üzerine hizmet içi eğitime katılma durumuna, 

e) Hizmet içi eğitimin süresine, 

f) BEP hazırlama sürecinde daha önce katılıp-katılmama durumuna göre 

anlamlı bir şekilde farklaşmakta mıdır? 

 

  

 



 

ÖNEM 

 

Bu araştırma, BEP ekibinin önemli bileşenlerinden olan sınıf 

öğretmenleri,  psikolojik danışmanlar (rehber öğretmen) ve Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi çalışanlarının, özel gereksinimli bireylerin eğitimsel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen BEP’e yönelik tutumlarının 

belirlenmesi ve bu süreç içerisinde karşılaşabilecekleri güçlükler belirlemeyi 

anlamamıza yardımcı olması açısından önemlidir. Yapılan bu araştırmanın 

sonuçları ile BEP’i olumsuz etkileyen tutumlar ve karşılaşabilecekleri 

güçlüklerin BEP’in uygulanmasındaki etkileri vurgulanabilir. 

  

Araştırma grubunun BEP hazırlama sürecine yönelik tutumların ve 

karşılaşabilecekleri güçlüklerin belirlenmesinin,  özel eğitim alanında bireyin 

kendisi kadar BEP hazırlama sürecinde görev yapanların araştırılmasının 

gerekliliğini ortaya koyması açısından önem göstermektedir.    

 

Türkiye’de BEP hazırlama sürecine yönelik tutumların ve 

karşılaşabilecekleri güçlüklerin belirlenmesine ilişkin araştırmalar 

bulunmamaktadır. Araştırma böylesi bir boşluğu dolduracağı için önemlidir. 

 

 Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumları ve karşılaşabilecekleri güçlükler belirleme 

ölçekleri”nin ileride bu alanda yapılacak çalışmalarda da kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  

 

Araştırma; sınıf öğretmenleri, psikolojik danışmanlar (rehber 

öğretmen) ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışanların BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumlarının ve karşılaşabilecekleri güçlüklerin 

belirlenmesine ilişkin bir çalışma olacağından, alanda çalışma yapan kişilere 

kaynak olarak yol göstereceği düşünülmektedir.  

 

 

 

 



 

SINIRLILIKLAR 

 

Araştırma Ankara ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri, psikolojik 

danışmanlar (rehber öğretmenler),  Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

çalışanlarından oluşan ilgili meslek grubu üyeleri ile sınırlıdır. 

 

 

 

 

 TANIMLAR 

 

  

Ekip Çalışması: Özel gereksinimli birey, aile, eğitiminden sorumlu 

olan öğretmenler, uzmanlar, rehber öğretmenler (psikolojik danışman) ve 

okul yöneticilerinin bir araya gelerek çocuğun eğitimsel planlamasını 

oluşturmasıdır. 

  

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama süreci: Özel 

gereksinimli çocuğun o anki eğitimsel performansını, kısa dönemli öğretim 

hedeflerini de içeren yıllık uzun dönemli amaçlarını, çocuğa sağlanabilecek 

özel eğitim hizmetlerini ve çocuğun normal eğitim programlarına ne ölçüde 

katılabileceğini, bu tür hizmetlere başlanması için düşünülen zaman ve 

devam edeceği süreyi, uygun amaç, ölçüt, değerlendirme sürecini, öğretim 

amaçlarının değerlendirilmesi için en azından bir yılı esas alan zaman 

çizelgesini içermektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BÖLÜM II 

 

1. YÖNTEM 

 

 

 Bu bölümde sırasıyla araştırma modeli, araştırma grubu, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analiz edilmesi 

konularında açıklamalara yer verilmiştir. 

 

 

Araştırmanın Modeli 

 

Bu araştırma,  sınıf öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin (psikolojik 

danışmanların) ve rehberlik ve araştırma merkezinde çalışanların 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama sürecine ilişkin tutumları 

ve karşılaşılabilecek güçlükleri çeşitli değişkenler açısından incelemek 

amacıyla yapılan betimsel bir araştırmadır.  

 

Araştırma Grubu 

 

Araştırma grubu Ankara ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber 

öğretmenler (psikolojik danışmanlar) ve rehberlik ve araştırma merkezinde 

çalışanlar olmak üzere toplam 201 katılımcıdan oluşturmaktadır. 

 

Araştırmaya, Ankara ilinin çeşitli ilçelerinde görev yapan, farklı yaşa ve 

görev süresine sahip öğretmenler katılmıştır. Veriler toplanırken 

katılımcılarda gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Ölçek toplam 282 katılımcıya 

uygulanmış, eksik ve hatalı doldurulan araçların değerlendirme dışı 

bırakılmasından sonra, 201 katılımcıdan elde edilen veriler bilgisayar 

ortamına aktarılarak aracın geçerliliği ve güvenirliği sınanmıştır.  

 

Araştırma grubunun görev yaptıkları ilçelere göre dağılımları Tablo 

1’de verilmiştir.  

 



 

 

Tablo 1. Katılımcıların İlçelere Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aşağıda bulunan Tablo 2’de araştırma grubunun betimsel özelliklerine 

yönelik bilgiler sunulmaktadır.  

 

 

Tablo 2. Katılımcıların Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımları 

 

   n Yüzde (%) 

 Erkek 51 24,4 

 Kadın 150 75,6 

 

Cinsiyet 

 Toplam 201 100,0 

20-30 63 31,3 

31-40 93 46,3 

41 ve üstü 45 22,4 

 

 

Yaş 

Toplam 201 100,0 

  

  İlçe Adı 

 

n 

 

Yüzde (%) 

1  Mamak  33 16,4 

2  Keçiören  20 10,0 

3  Çankaya  40 19,9 

4  Sincan  22 10,9 

5  Altındağ  15 7,5 

6  Elmadağ  6 3,0 

7  Beypazarı  16 8,0 

8  Polatlı  13 6,5 

9  Yenimahalle  29 14,4 

10  Etimesgut  5 2,5 

11  Şereflikoçhisar  2 1,0 

  Toplam 201 100,0 



 

 Bekar 46 22,9 

 Evli 155 77,1 

 

Medeni Durum 

Toplam 201 100,0 

 Sınıf Öğretmeni 85 42,3 

 Rehber Öğr. 108 53,7 

 Diğer  8 4,0 

Sınıf, Rehber 

Öğretmen ile 

RAM Çalışanı 

Olma Durumu  Toplam 201 100,0 

 Okul 159 79,1 

 Reh. ve Arş.Mrk. 42 20,9 

 

Çalışılan 

Kurum  Toplam 201 100,0 

 Evet 80 39,8 

 Hayır 121 60,2 

Hizmet içi 

Eğitime Katılma 

Durumu  Toplam 201 100,0 

  Hiç 121 58,7 

 1-5 gün arası 57 29,9 

 6 gün ve üstü 23 11,4 

 

Hizmet içi 

Eğitime Katılma 

Süresi Toplam 201 100,0 

 Evet 59 29,4 

 Hayır 142 70,6 

BEP Hazırlama 

Sürecine Katılma 

Durumu Toplam 201 100,0 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırma grubu 201 katılımcıdan 

oluşmaktadır ve katılımcıların % 24,4’ü erkek (51 kişi), % 75,6’sı (150 kişi) 

kadın, % 31,32’ü 20-30 yaş aralığında, % 46,3 ’ü 31-40 yaş aralığında ve 

%22,4 ’ü 41 yaş ve üstünde yer almakta ve katılımcıların % 22,9 ’u bekar, % 

77,1’i ise evlidir. Katılımcıların % 42,3’ü sınıf öğretmeni, % 53,7’si Rehber 

Öğretmeni (Psikolojik Danışman),   % 4,0‘ı “diğer” seçeneğini işaretleyen 

sosyal çalışmacılar (sosyal hizmet uzmanı) ve özel eğitim öğretmenleridir. 

Katılımcıların % 79,1’i okulda görev yapmakta iken, %20,9’u ise Rehberlik ve 

Araştırma Merkezinde çalışmaktadır. Yine katılımcılardan % 39,8’i daha önce 

BEP geliştirme konusunda MEB tarafından düzenlenmiş olan hizmet içi 

eğitim kursuna katılırken, katılımcıların % 60,2’si BEP hakkında herhangi bir 

hizmet içi eğitim kursuna katılmamıştır.  BEP geliştirme süreci ile ilgili olarak 

hizmet içi eğitim kursuna katılanların %29,9’u süresi 1-5 gün, %11,4’ü ise 6 



 

gün ve daha üstü süresi olan kurslara katılmışlardır. Son olarak katılımcıların 

%29,4’ü daha önce BEP hazırlama sürecine katılmış, katılımcıların %70,6’sı 

bu sürece katılmamıştır.  

 

Veri Toplama Araçları 

 
 Araştırmada  veri toplamak amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen 

iki ölçme aracı kullanılmıştır. Ayrıca araştırma grubunu oluşturan 

öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama sürecine yönelik 

tutumlarını etkileme olasılığı olduğu düşünülen değişkenlere (cinsiyet, yaş, 

medeni durum, görev süresi vb. gibi) ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırma 

grubuna kişisel bilgi formu uygulanmıştır (Ek 1). Kişisel Bilgi Formunda 

öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, çalıştığı ilçe, branşı, BEP 

geliştirme ile ilgili hizmet içi eğitime katılım durumu ve süresine ilişkin 

bilgilerini içeren sorular yer almaktadır.  Aşağıda kullanılan veri toplama 

araçları aşağıda sıralanarak, tanıtılmıştır. 

 

1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Sürecine Yönelik 

Tutumlarını Belirleme Ölçeği (BEP-TBÖ) 

2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Sürecine İlişkin 

Yaşanılan Güçlükleri Belirleme Ölçeği (BEP-KGBÖ) olarak 

belirlenmiştir. 

 

1. BEP Hazırlama Sürecine Yönelik Tutumları Belirleme Ölçeği 

(TBÖ) 

 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan birinci ölçme aracı 

TBÖ’dir (Ek 2). Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin genel özellikleri ve 

ölçek geliştirmede izlenen aşamalar şöyledir: 

 

Ölçeğin Genel Özellikleri 
 

 Ölçek, ülkemizde öğretmenlerin BEP hazırlama sürecine yönelik 

tutumlarını belirlemeye yönelik uygun bir ölçme aracının olmaması nedeniyle 



 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.  Likert tipinde beş dereceli olarak 

geliştirilen ölçekte, 15 madde yer almaktadır. Ölçekte yer alan maddelere 

verilen tepkiler; Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, 

Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.  

Ölçeğin puanlanmasında olumlu tutum ifade eden maddeler Tamamen 

Katılıyorum seçeneğinden başlayarak, Kesinlikle Katılmıyorum seçeneğine 

doğru 5 ile 1 arasında puan alırken, olumsuz tutumu ifade eden maddeler 

aynı sırayla 1 ile 5 arasında değişen değerleri almaktadır. Ölçekte 

alınabilecek en yüksek puan 75 iken, en düşük puan ise 15’dir. Ölçekten 

alınabilecek yüksek puanlar olumlu tutumu,  düşük puanlar ise olumsuz 

tutumu ifade etmektedir. 15 maddeden oluşan ölçek hem bireysel hem de 

grup olarak uygulanabilecek niteliktedir.  

 

Ölçeğin Geliştirilmesinde İzlenen Aşamalar 
 
 Ölçeğin geliştirilmesinde öncelikle öğretmenlerin BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumları belirlemeye ilişkin ifadelerin yazımı amaçlanmıştır.  

Bu amaçla konuyla ilgili alanyazın taraması yapılmış ve 56 ifadenin yer aldığı 

madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun oluşturulmasının 

ardından havuzda yer alan maddeler uzman grubu tarafından aşağıda 

belirtilen yönlerden incelenmiştir: 

 

1. Ölçekte yer alan yönergenin ve ifadelerin Türk diline 

uygunluğu ile anlaşırlığının incelenmesi, 

2.  Ölçekte yer alan ifadelerin öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programı sürecine yönelik tutumlarını kapsam olarak 

yeterli bir biçimde içerip içermediğinin incelenmesi,  

3. Ölçekte yer alan ifadelerin tutumun biliş, duyuş ve davranış 

öğelerini içerip içermediğinin belirlenmesi ve ifadelerin uygun 

olup olmadığına karar verilmesi.  

 

Belirlenen aşamalarda özel eğitim alanında uzman kişiler tarafından 

yapılan değerlendirmeler sonucunda ölçekte yer alan ifadeler yeniden 

incelenmiş, bazı ifadeler elenmiş, bazıları da gerekli düzeltmeler yapılarak 



 

yeniden düzenlenmiştir. Tüm bu incelemelerden sonra 28 maddeden oluşan 

ölçme aracı deneme uygulamasına hazır hale gelmiştir.  

 

Ölçeğin Geçerliliğine İlişkin Yapılan Çalışmalar: 

 

BEP-TBÖ’nin geçerliliğini belirlemek üzere kapsam geçerliliği ve yapı 

geçerliliği çalışmaları yapılmıştır. Aşağıda sırasıyla kapsam geçerliliğine ve 

yapı geçerliliğine ilişkin çalışmalara yer verilmiştir. 

 

Kapsam Geçerliliği: 

 

Ölçeğin kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla özel eğitim alanında 

çalışan 4 kişilik uzman grubun görüşlerine başvurulmuştur. Uzman 

grubundan tutumları belirleme ölçeğinde yer alan ifadelerin BEP hazırlama 

sürecinde öğretmen ve rehberlik ve araştırma merkezi çalışanlarının 

tutumlarını kapsam olarak yeterli bir biçimde içerip içermediğini, anlaşabilirlik 

ve biçim açısından beşli derecelendirmeyle (1: Zayıf, 2: Geliştirilebilir, 3: 

Orta, 4: İyi, 5: Çok İyi)  değerlendirmeleri ve önerilerini belirtmeleri 

istenmiştir. Daha sonra değerlendirme formlarında yer alan her ifade için 

uzmanların verdikleri puanların ortalamaları ve standart sapmaları 

hesaplanmıştır. Ortalaması 4.00’dan ve standart sapması 1.00’den küçük 

olan maddelerin TBÖ’de yer almasına karar verilmiştir.  

 

Uzman grup tarafından değerlendirilen öğretmenlerin tutumlarını ifade 

eden maddelere verilen puanların ortalamalarından en küçüğü 2,50 ve 

standart sapmalarının en büyüğü 2,00’dır. Uzmanların yaptıkları 

değerlendirmeler sonucunda elde edilen sayısal değerlerde araçtan 28 

maddenin çıkarılmasına ve yapılan öneriler doğrultusunda formda gerekli 

düzeltmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Uzman grubunun kapsam 

geçerliliği boyutunda yaptıkları değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam 

geçerliliğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 



 

Yapı Geçerliliği: 

 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek üzere 28 maddelik asıl ölçek 201 

katılımcıya uygulanmıştır ve elde edilen veriler üzerinde faktör analizi 

yapılmıştır. Veriler SPSS 10,0 paket programında değerlendirilmiştir.  

Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak için 28 madde üzerinde Temel 

Bileşenler Analizi uygulanmış olup, öz değerleri 1’in üzerinde olan ve 

varyansın 64,46’sını açıklayan 6 faktör elde edilmiştir. Birbirinden bağımsız 

faktörlere ulaşabilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi ile devam 

edilmiş, faktör yük değerleri ,30’un altında olan maddeler ve birden fazla 

faktöre girip aralarındaki faktör yük değer farkları ,10 ve daha az olan 

maddelere rotasyon işlemi tekrar tekrar uygulanmış ve sonuçta 13 madde 

ölçekten çıkarılmış, analiz 15 madde ile sonlanmıştır. Ardından faktör 

analizinin uygunluğu konusunda fikir veren bir test olan Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testi yapılmış olup, analiz sonucunda KMO değeri ,88 olarak 

bulunmuştur. Bu değerin 1’e yaklaşması, bu ölçeğin maddelerinin faktör 

analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2002).  

 

 Bilindiği gibi temel bileşenler analizi sonucunda, çok faktörlü bir 

yapıda, birden çok faktörde yüksek yük değeri veren maddeler binişik madde 

olarak tanımlanır ve ölçekten çıkarılır (Büyüköztürk, 2002). Bu nedenle bu 

araştırmada binişik maddeler ölçekten çıkarılmış ve tekrarlanan Temel 

Bileşenler Analizi sonunda ölçeğin 3 faktörlü bir yapıda olduğu ve bu 

faktörlerin açıkladığı toplam varyansın 61,89 olduğu bulunmuştur.  

 

Analiz sonucunda, birinci faktör BEP’e yönelik genel tutumları içeren 

maddelerden oluştuğu için “BEP’i Algılama (M3, M8, M17, M26, M27, M28)”, 

ikinci faktör BEP’in hazırlama süreçlerine ilişkin maddeleri içerdiği için  

“BEP’in Öğeleri (M2, M5, M9, M10, M16)” olarak adlandırılmıştır. Son olarak, 

üçüncü faktör ise öğretmenlerin BEP içindeki rollerini algılamalarına ilişkin 

maddeleri içermesinden dolayı “ BEP Görev Algılaması (M12, M22, M23, 

M24)” olarak adlandırılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen 

faktörler ve açıklanan varyanslar aşağıda sunulmaktadır. 

 



 

Tablo 3- TBÖ’ nün Temel Bileşenler Analizi Sonucunda Elde 

Edilen 3 Faktörün Öz-Değer ve Açıklanan Varyansa Katkıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4- TBÖ’nün Faktör Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   p < , 01    α =,51 

Faktör Öz-Değer Açıklanan 

Varyans(%) 

Açıklanan 

Toplam 

Varyans(%) 

1 ( BEP’i Algılama) 6,020 40,134 40,134 

2 (BEP’in Öğeleri) 1,711 11,408 51,542 

3 (BEP Görev 

Algılaması) 

1,552 10,349 61,891 

M
a
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TBÖ’ deki 

Madde 

Numarası F
a
k
tö
r 
O
rt
a
k
 

V
a
ry
a
n
s
ı 

F
a
k
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r 
Y
ü
k
ü
 

 
1 (M3) ,696 ,758 

2 (M8) ,476 ,619 

3 (M17) ,595 ,751 

4 (M26) ,575 ,641 

5 (M27) ,601 ,719 

1
. 
F
a
k
tö
r 

(B
E
P
’i
n
 A
lg
ıl
a
n
m
a
sı
) 

 

6 (M28) ,720 ,788 

7 (M2) ,470 ,655 

8 (M5) ,550 ,614 

9 (M9) ,644 ,795 

10 (M10) ,779 ,852 2
. 
F
a
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ö
r 

(B
E
P
’i
n
 Ö
ğ
el
e
ri
) 

 

11 (M16) ,569 ,652 

12 (M12) ,646 ,774 

13 (M22) ,700 ,778 

14 (M23) ,689 ,765 

3
. 
F
a
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ö
r 

(B
E
P
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ö
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A
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a
s
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15 (M24) ,573 ,550 



 

Tablo 4’te görüldüğü gibi faktörlerin yük değerleri oldukça yüksektir.  

Birinci faktörün yük değerleri ,619 -,788. ikinci faktörün ,614 -,852, üçüncü 

faktörün yük değerleri ise ,550 -,778 arasında değişmektedir. 

 

TBÖ’nün geçerliğini test etmek için yapılan kapsam ve yapı geçerliği 

çalışmalarının sonuçları incelendiğinde, TBÖ’nün öğretmenlerin BEP 

hazırlama sürecine yönelik tutumlarını belirlemede geçerli bir araç olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Ölçeğin Güvenirliliğine İlişkin Yapılan Açıklamalar  

 
 
 BEP Hazırlama Sürecine Yönelik Tutumları Belirleme Ölçeği’nin 

güvenirliği iç tutarlılık. test-tekrar test ve testi yarılama yöntemleri ile 

incelenmiştir.   

 

İç Tutarlık: 

Aracın geçerliliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık çalışmasında 

madde korelasyonu hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda en düşük 

madde korelasyonu ,395, en yüksek ,601 olarak belirlenmiştir. Tüm 

maddelerin toplam korelasyonları ,000 düzeyinde anlamlıdır. Ayrıca aracın iç 

tutarlılığını belirlemek amacıyla her üç faktöre ve tüm araca ait Cronbach α 

katsayısı ,67 bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin toplam korelasyonları 

madde çıkartıldığında α değeri,  maddelerin t ve p değerleri Tablo 5’te 

sunulmaktadır.  

Tablo 5- TBÖ’nün Madde Toplam Korelasyonları,  

Madde Çıkarıldığında αααα,   t ve p Değeri 

M
a
d
d
e
 N
o
 

 

T
B
Ö
’ 
d
e
k
i 

 M
a
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d
e 
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u
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ra
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-
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o
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s
y
o
n
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Ç
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rı
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ığ
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a
  

α
 D
e
ğ
e
ri
  

t 
D
e
ğ
e
ri
  

(ü
s
t-
al
t%
2
7
) 

P
 D
e
ğ
e
ri
 

1 (M3) ,374 ,449 5,611 ,020 

2 (M8) ,282 ,470 2,946 ,004 

3 (M17) ,406 ,435 4,841 ,000 (B
E
P
’i
n
 

A
lg
ıl
a
n
m
a
s
ı)
 

 

4 (M26) ,447 ,419 7,148 ,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
p < , 01       α =,51 

 

Testi Yarılama; 

 

 Tutumları Belirleme Ölçeği’nin  güvenirliği ayrıca Spearman Brown iki 

yarım  testi ve Guttman iki yarı (Guttman Split–half) yöntemiyle incelenmiş ve 

Guttman birinci yarı  güvenirlik katsayısı 82. ikinci yarı güvenirlik katsayısı ise 

,78  olarak elde edilmiştir. Spearman Brown iki yarım test güvenirliği birinci 

yarım test için ,87  ikinci yarım test için ,89 olmak üzere  hesaplanmıştır.  

 

Test Tekrar Test; 

  

Ölçeğin kırk  dört katılımcıya bir ay ara ile uygulanmasından sonra en 

az bir maddeyi boş bırakanların uygulamaları çıkarılarak 44 katılımcının 

uygulamasından hesaplanan test tekrar test güvenirlik katsayısı birinci faktör 

için ,78 ikinci faktör için ,76 üçüncü faktör için ,82 ve ölçeğin tamamı için ,81 

bulunmuştur.  

 

Yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışmaları doğrultusunda elde edilen 

değerler. TBÖ’nün sınıf öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin (psikolojik 

danışman) ve rehberlik ve araştırma merkezinde çalışanların BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumlarını ölçebilir nitelikte olduğunu göstermektedir. 

 

5 (M27) ,518 ,399 6,014 ,000 

6 (M28) ,554 ,395 8,088 ,000 

7 (M2) ,108 ,542 2,367 ,020 

8 (M5) ,313 ,582 3,887 ,000 

9 (M9) ,464 ,536 2,188 ,003 

10 (M10) ,490 ,538 4,104 ,000 

 

 (
B
E
P
’i
n
 Ö
ğ
e
le
ri
) 

 
11 (M16) ,233 ,555 3,349 ,001 

12 (M12) ,127 ,505 5,201 ,000 

13 (M22) ,464 ,414 6,416 ,000 

14 (M23) ,478 ,407 7,829 ,000 (G
ö
re
v
 

A
lg
ıl
a
m
a
s
ı)
 

 

15 (M24) ,413 ,601 6,305 ,000 



 

 

2. BEP Hazırlama Sürecinde Karşılaşılabilecek Güçlükleri Belirleme 

Ölçeği (KGBÖ) 

 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan ikinci ölçme aracı 

KGBÖ (Ek 3).  Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin genel özellikleri ve 

ölçek geliştirmede izlenen aşamalar şöyledir. 

 
Ölçeğin Genel Özellikleri 

 
 Ölçek, ülkemizde öğretmenlerin BEP hazırlama sürecine ilişkin 

karşılaşılabilecek güçlükleri belirlemeye uygun bir aracın olmaması nedeniyle 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.   Likert tipinde beş derecelemeli olarak 

geliştirilen ölçekte 20 madde yer almaktadır. Ölçekte yer alan maddelere 

verilen tepkiler Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, 

Katılmıyorum,  Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.  Ölçeğin 

puanlanmasında maddeler Tamamen Katılıyorum seçeneğinden başlayarak, 

Kesinlikle Katılmıyorum seçeneğine doğru 5 ile 1 arasında puan değişen 

değerleri almaktadır. Ölçekte alınabilecek en yüksek puan 100 iken, en 

düşük puan ise 20’dir. Ölçekten alınabilecek yüksek puanlar 

karşılaşılabilecek yüksek düzeyde olduğunu,  düşük puanlar ise yaşanılan 

güçlüğün az olduğunu göstermektedir. 20 maddeden oluşan ölçek hem 

bireysel hem de grup olarak uygulanabilecek niteliktedir.  

 

Ölçeğin Geliştirilmesinde İzlenen Aşamalar 
 

 
 Ölçeğin geliştirilmesinde ilk olarak öğretmenlerin BEP hazırlama 

sürecine ilişkin karşılaşılabilecekleri güçlükleri belirlemeye ilişkin ifadelerin 

yazımı amaçlanmıştır.  Bu amaçla konuyla ilgili alanyazın taraması yapılmış 

ve 59 ifadenin yer aldığı madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun 

oluşturulmasının ardından bu maddeler uzman grubu tarafından aşağıda 

belirtilen yönlerden incelenmiştir: 

 



 

1.  Ölçekte yer alan ifadelerin ve yönergenin Türk diline uygunluğu ile 

anlaşırlığının incelenmesi. 

 

2. Ölçekte yer alan ifadelerin kapsam olarak öğretmenlerin 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama sürecine ilişkin 

karşılaşılabilecek güçlükleri yeterli bir biçimde içerip içermediğinin 

incelenmesi.  

 

Belirlenen aşamalarda yapılan değerlendirmeler sonucunda ölçekte 

yer alan ifadeler yeniden incelenmiş, bazı ifadeler elenmiş bazıları da gerekli 

düzeltmeler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Tüm bu incelemelerden sonra 

24 maddeden oluşan ölçme aracı uygulanmaya hazır hale gelmiştir.  

 

 

Ölçeğin Geçerliliğine İlişkin Yapılan Çalışmalar: 

 

KGBÖ’nün geçerliliğini belirlemek üzere kapsam geçerliliği ve yapı 

geçerliliği çalışmaları yapılmıştır. Burada sırasıyla kapsam geçerliliğine ve 

yapı geçerliliğine ilişkin çalışmalara yer verilmiştir. 

 

Kapsam Geçerliliği: 

 

Ölçeğin kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla özel eğitim alanında 

çalışan 4 kişilik uzman grubunun görüşüne başvurulmuştur. Uzman 

grubundan ölçekte yer alan ifadelerin BEP hazırlama sürecinde öğretmen ve 

rehberlik ve araştırma merkezi çalışanlarının karşılaşılabilecek güçlükleri 

kapsam olarak yeterli bir biçimde içerip içermediği ile anlaşabilirlik ve biçim 

açısından beşli derecelendirmeyle (1: Zayıf, 2: Geliştirilebilir, 3: Orta, 4: İyi, 

5: Çok İyi)  değerlendirmeleri ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Daha 

sonra değerlendirme formlarında yer alan her ifade için uzmanların verdikleri 

puanların ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Ortalaması 

4,00’dan ve standart sapması 1,00’den küçük olan maddelerin KGBÖ’de yer 

almasına karar verilmiştir.  

 



 

Uzman grup tarafından değerlendirilen ve öğretmenlerin 

karşılaşılabilecek güçlükleri ifade eden maddelere verilen puanların 

ortalamalarından en küçüğü 2,50 ve standart sapmalarının en büyüğü 2,20 

bulunmuştur. Uzmanların yaptıkları değerlendirmeler sonucunda elde edilen 

sayısal değerlerde araçtan 39 maddenin çıkarılmasına ve yapılan öneriler 

doğrultusunda formda gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verilmiştir.     

 

Uzman grubunun kapsam geçerliliği boyutunda yaptıkları 

değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam geçerliliğine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Uzman grubunun kapsam geçerliliği boyutunda yaptıkları 

değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam geçerliliğine sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Yapı Geçerliliği: 

 

Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak için 24 maddelik asıl ölçek 201 

katılımcıya uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinde faktör analizi 

yapılmıştır. Verilere uygulanan Temel Bileşenler Analizi sonucunda öz 

değerleri 1’in üzerinde olan ve varyansın 66,20 ’sini açıklayan 4 faktör elde 

edilmiştir. Birbirinden bağımsız faktörlere ulaşabilmek için döndürülmüş temel 

bileşenler analizi ile devam edilmiş. faktör yük değerleri ,30’un altında olan 

maddeler ve birden fazla faktöre girip aralarındaki faktör yük değer farkları.10 

ve daha az olan 4 madde ölçekten çıkarılmış. analiz 20 madde ile 

sonlanmıştır. Örneklemin faktör analizinin uygunluğu konusunda fikir veren 

bir test olan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmış olup. analiz  sonucunda 

KMO değeri ,89 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerin 1’e yaklaşması, bu 

ölçeğin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir (Tavşancıl. 

2002).  

Analizin sonucunda, birinci faktör öğretmenlerin BEP’e yönelik 

bilgilerini ölçmeyi hedefleyen maddeleri içerdiği için “Bilgi Düzeyi  (M1, M2, 

M3, M4, M8, M9, M10, M11 )”, ikinci faktör BEP hazırlama sürecindeki 

güçlüklere ilişkin maddeleri içerdiğinden dolayı “BEP Sürecine İlişkin 

Güçlükler (M12, M13, M14, M19, M23, M24)”, üçüncü faktör ise 

öğretmenlerin BEP ekibiile ilgili güçlükleri ifade eden maddeleri içerdiği için “ 



 

BEP Ekibine İlişkin Güçlükler (M5, M6, M7)” son olarak dördüncü faktör BEP 

hazırlamaya ilişkin sorumlulukları içerdiği için “BEP Sorumluluklarının 

Paylaşılmasına İlişkin Güçlükler (M15, M16, M20)” olarak adlandırılmıştır. 

Ölçekten alınacak en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür.  Ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı (Cronbach) α= ,90 bulunmuştur.  

 

Tablo 6- KGBÖ’ nün Temel Bileşenler Analizi Sonucunda Elde Edilen 4 

Faktörün Öz-Değer ve Açıklanan Varyansa Katkıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda Tablo 7’de maddelerin madde-toplam korelasyonları, faktör 

ortak varyansı ve faktör yükleri görülmektedir.  

 

Tablo 7- KGBÖ’nin Faktör Analizi Sonuçları 
 

Madde 

No 

 

KGBÖ’ deki 

Madde 

Numarası 

Faktör Ortak 

Varyansı 

Faktör Yükü 

 

M1 ,696 ,758 

M2 ,476 ,619 

M3 ,595 ,751 

M4 ,575 ,641 

M8 ,603 ,731 

M9 ,601 ,719 

M10 ,720 ,788 

1
.F
a
k
tö
r 

 

M11 ,470 ,655 

M12 ,550 ,614 

M13 ,644 ,795 

M14 ,779 ,852 

2
. 
F
a
k
tö
r 

M19 ,569 ,652 

Faktör Öz-Değer Açıklanan 

Varyans(%) 

Açıklanan 

Toplam 

Varyans(%) 

1 8,336 41,682 41,682 

2 2,523 12,616 54,298 

3 1,345 6,726 61,024 

4 1,036 5,181 66,204 



 

M23 ,646 ,774 

M24 ,700 ,778 

M5 ,689 ,765 

M6 ,573 ,550 3
. 
F
a
k
tö
r 

M7 ,646 ,774 

M15 ,700 ,778 

M16 ,689 ,765 4
. 

F
a
k
tö
r 

M20 ,573 ,550 

              p < , 01       α =,90 

Ölçeğin Güvenirliğine İlişkin Yapılan Açıklamalar  

 
 KGBÖ’nün güvenirliği iç tutarlılık, testi yarılama ve test tekrar test 

yöntemleriyle incelenmiştir.   

 

İç Tutarlık: 

Aracın güvenirliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık çalışmasında 

maddelerin toplam korelasyonu hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama 

sonucunda en düşük madde korelasyonu ,296, en yüksek ,726 olarak 

belirlenmiştir. Tüm maddelerin madde toplam korelasyonları ,000 düzeyinde 

anlamlıdır. Ayrıca aracın iç tutarlılığını belirlemek amacıyla her dört faktöre 

ilişkin tüm araca ait Cronbach α katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach α 

katsayısı ,90 bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonları, güvenirlik için madde çıkartıldığında aracın α değeri,  

maddelerin t ve p değerleri Tablo 8’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 8- KGBÖ’nün Madde Toplam Korelasyonları, Madde 

Çıkartıldığında α Değeri ve t Değerleri 

M
a
d
d
e 
N
o
 

 

 
KGBÖ’ deki 

Madde 

Numarası 

Madde- 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Çıkarıldığında 

 α Değeri  

 

t Değeri (üst-

alt%27) 

 

P Değeri 

1 (M1) ,726 ,734 12,350 ,000 

2 (M2) ,681 ,736 10,969 ,000 

3 (M3) ,694 ,734 11,584 ,000 

4 (M4) ,691 ,734 13,203 ,000 

1
.F
a
k
tö
r 

 

5 (M8) ,542 ,738 11,857 ,000 



 

6 (M9) ,487 ,741 10,007 ,000 

7 (M10) ,551 ,739 11,840 ,000 

8 (M11) ,707 ,735 15,747 ,000 

9 (M12) ,566 ,739 14,567 ,000 

10 (M13) ,672 ,737 11,474 ,000 

11 (M14) ,808 ,732 12,198 ,000 

12 (M19) ,735 ,735 11,288 ,000 

13 (M23) ,709 ,735 6,230 ,000 

2
. 
F
a
k
tö
r 

 

14 (M24) ,651 ,737 5,733 ,000 

15 (M5) ,236 ,744 6,969 ,000 

16 (M6) ,316 ,745 6,821 ,000 

3
.F
a
k
tö
r 
 

 17 (M7) ,638 ,737 7,998 ,000 

18 (M15) ,453 ,742 3,175 ,002 

19 (M16) ,507 
 

,741 
 

3,746 ,000 

  
4
. 
F
a
k
tö
r 

  

20 (M20) ,515 
 

,742 
 

7,794 ,000 

            P < , 01       α =,90 
 

Testi Yarılama; 

 

 Yaşanılan Güçlükleri Belirleme Ölçeği’nin  güvenirliğini Guttman iki 

yarı (Guttman Split–half) yöntemiyle incelenmiş ve her iki yarı  güvenirlik 

katsayısı ,78 olarak elde edilmiştir. KGBÖ’ nün. Spearman Brown iki yarım  

test güvenirliği birinci yarı için ,92. ikinci yarı için ,89 olarak hesaplanmıştır.  

 

Test Tekrar Test; 

  

Ölçeğin kırk dört katılımcıya bir ay  ara ile uygulanmasından sonra en 

az bir maddeyi boş bırakanların uygulamaları çıkarılarak 44 katılımcının 

uygulamasından hesaplanan test tekrar test güvenirlik katsayısı birinci faktör 

için ,78, ikinci faktör için ,76, üçüncü faktör için ,82, dördüncü faktör için ,79 

ve ölçeğin tamamı için ,79 bulunmuştur.  

 

Verilerin Analiz Edilmesi 

 

 Veriler üzerinde gerekli analizler SPSS 10.0 programı ile yapılmıştır.  



 

 Katılımcıların demografik özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde 

dağılımı kullanılmıştır. Katılımcıların tutum ölçeğinden aldıkları puanların 

çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-tet  tek yönlü varyans 

(One-Way ANOVA) analizi ile incelenmiştir. Varyans analizi sonrasında 

ortalamalar arasındaki farkların kaynağına Scheffe Testi ile bakılmıştır. 

Verilerin analiz edilmesinde en az ,05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BÖLÜM III 
 
 

BULGULAR  
 

 
Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin (psikolojik 

danışman) ve rehberlik ve araştırma merkezi çalışanlarının BEP hazırlama 

sürecine ilişkin tutumları ile bu süreçte karşılaşabilecekleri güçlüklerin çeşitli 

değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

 

Bulgular iki aşamada sunulmaktadır. Öncelikle BEP hazırlama 

sürecine ilişkin ilgili tutumların incelenen değişkenler açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin bulgulara, ardından da BEP hazırlama sürecinde 

karşılaşabilecekleri güçlüklerin incelenen değişkenler açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığı ilişkin ilgili bulgulara yer verilmiştir.  

 

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların cinsiyetine, yaşına, sınıf öğretmeni, 

rehber öğretmen, RAM çalışanı olma durumuna, çalıştıkları kuruma, hizmet 

içi eğitime katılıp katılmama durumuna, hizmet içi eğitim süresine, BEP 

hazırlama sürecine katılıp katılmama değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediği genel bir tabloyla ortaya konulmuştur.  

 

Katılımcıların yaş, cinsiyet, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM 

çalışan olma durumu, çalışılan kurum, daha önce MEB tarafından 

düzenlenen BEP ile ilgili hizmet içi kursa katılıp katılmama durumu ve süresi, 

daha önce BEP hazırlama sürecine katılıp katılamadığı gibi değişkenlere 

göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla TBÖ’den aldıkları 

ortalama puanlar ve standart sapmalar Tablo 9’da sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 



 

 1- BEP Hazırlama Sürecine Yönelik Tutumlarla İlgili Bulgular  

Tablo 9. TBÖ’den Alınan Ortalamalar Puanlar ve Standart Sapmalar 

 

Katılımcıların çeşitli değişkenler açısından TBÖ’den aldıkları ortalama 

puanlara baktığımızda;  41 ve üstü yaş grubundaki bireylerin tüm grup içinde 

ölçekten en yüksek puanı aldıklarını görmekteyiz (X=51,57). Cinsiyetler 

açısından bakıldığında, kadın ve erkek katılımcıların aritmetik ortalamalarının 

birbirine yakın olduğu, sınıf öğretmeni olanların (X=50,78) da diğer 

branşlardakilere (48,11- 45,75), okulda çalışanların (X=49,77) RAM 

çalışanlarına (46,76), hizmet içi eğitime katılmayanların (X=50,31) katılanlara 

(47,38), katılanlar arasından hizmet içi eğitim süresi 1-5 gün olanların  

(X=47,93) süresi daha uzun olan katılımcılara (44,86) ve BEP hazırlama 

sürecine katılmayanların (X=49,87) katılanlara (47,52) göre daha yüksek 

puan aldıklarını görmekteyiz.  

 n X ss 

Erkek 51 49,33 6,37 
Cinsiyet 

Kadın 150 49,08 4,75 

20-30 63 49,11 4,69 

31-40 93 48,00 5,29 
 

Yaş Grubu 

41 ve üstü 45 51,57 4,91 

 Sınıf Öğretmeni  85 50,78 4,66 

Rehber Öğretmen 108 48,11 5,17 Branş 

Diğer 8 45,75 6,22 

Okul 159 49,77 5,08 
Çalışılan Kurum 

Reh.Arş.Mrk. 42 46,76 4,94 

Evet 80    47,38 5,07 Hizmet içi 

Eğitime Katılma 

Durumu Hayır 121 
50,31 4,95 

1–5 gün 61 45,57 5,28 Hizmet içi Eğitim 

Süresi 6 gün ve üstü 23 44,86 3,35 

Evet 59 47,52 5,44  

BEP Sürecine 

Katılım Hayır 142 49,87 4,95 



 

  1.a Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmada yanıtı aranan sorulardan birincisi; katılımcıların BEP 

hazırlama sürecine ilişkin tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

oluşturmakta mıdır? şeklindedir. Bu soruyu yanıtlamak üzere kadın ve erkek 

katılımcıların TBÖ puan ortalamaları bağımsız örneklem grupları için t-testi ile 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 10’da verilmiştir. 

  

Tablo 10. TBÖ Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

 

Cinsiyet N X S sd t p 

Erkek 51 49,33 6,37 199 ,292 ,77 

Kadın 150                                                                                49,08 4,75    

Analiz sonuçları, cinsiyete göre ölçekten aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir [t(201 ═ ,292 p>.07].  

 

  1.b Katılımcıların Yaşına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın tutumlara ilişkin 1.b amacında yer alan tutumların 

katılımcıların yaşına göre anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusuna 

ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların tutumlarının yaşına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. TBÖ Puanlarının Yaşa Göre ANOVA Sonuçları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı  

Fark 

Gruplararası 388,32 2 194,16 7,67 ,001 1-2,1-3 

2-3 

Gruplariçi 5009,20 198 25,29    

Toplam 5397,52 200     



 

Analiz sonuçları, katılımcıların yaşları ile ölçekten aldıkları puanlar 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle 

katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar yaşa göre farklılaşmaktadır [F(2-198) ═ 

7,67 p<.01].   

Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi yaş grupları arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçları; 41 ve üstü yaş 

grubundaki katılımcıların (X═ 51,57) tutumlarının 20-30 yaş grubundaki (X═ 

49,11) ve 31-40 yaş grubundaki bireylerin (X═ 48,00) tutumlarından daha 

olumlu olduğu göstermektedir.       

 

1.c Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmen, RAM Çalışanı Olma 

Durumuna İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın tutumlara ilişkin 1.c amacında yer alan tutumların 

katılımcıların sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM çalışanı olma 

durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusuna ilişkin 

bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların tutumlarının sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM 

çalışanı olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin ANOVA 

sonuçları Tablo 12’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 12.  TBÖ Puanlarının Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmeni 

ve RAM Çalışanı Olma Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 

 

 
 

 

 

 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p Anlam- 

lı 

Fark 

Gruplar 

arası 

437,16 2 218,58 8,72 ,000 1-2,  2-

3, 

3-1 

Gruplariçi 4960,35 198 25,05    

Toplam 5397,2 200     



 

Analiz sonuçları,  katılımcıların sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, RAM 

çalışanı olma durumuna göre ölçekten aldıkları puanlar arasında anlamlı bir 

fark olduğunu göstermektedir  [F(2-198) ═ 8,72].   

Branşlar arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; sınıf öğretmeni (X═ 

50,78) olan katılımcıların tutumlarının, rehber öğretmen (X═ 48,11) ve diğer 

grubunda yer alan katılımcılara (X═ 45,75) göre daha olumlu olduğu 

görülmüştür.  

 

1.d  Çalışılan Kuruma  İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın tutumlara ilişkin 1.d amacında yer alan katılımcıların 

çalıştıkları kuruma göre tutumları anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? 

sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların tutumlarının çalıştıkları kuruma göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 13’da verilmiştir. 

 

Tablo 13. Katılımcıların TBÖ Puanlarının Çalıştıkları Kuruma  

 Göre t-Testi Sonuçları 

 

Kurum N X S sd t p 

Okul 159 49,77 5,08 199 3,43 ,001 

Reh. Arş. Mrk. 42 46,76 4,94    

 

Analiz sonuçları katılımcıların ölçekten aldıkları puanların çalıştıkları 

kuruma göre farklılaştığını göstermektedir. Başka bir deyişle katılımcıların 

çalıştıkları kurum ile ölçekten aldıkları puan anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [t(199) ═ 3,43, p<.01].   

 

  1.e Hizmet İçi Eğitime İlişkin Bulgular 

 



 

Araştırmanın tutumlarına ilişkin 1.e amacında yer alan katılımcıların 

kursa katılma göre tutumların anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? 

sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

 

Katılımcıların tutumlarının kursa katılma durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 14’te verilmiştir. 

 

Tablo 14. Hizmet İçi Eğitime İlişkin  t-Testi Sonuçları 

 

 

 

 

 

Katılımcıların ölçekten aldıkları puanların kursa katılma durumuna 

göre farklılaştığını göstermektedir  [t(199) ═ 4,05, p<.00].  

 
  1.f Hizmet İçi Eğitim Süresine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın tutumlarına ilişkin 1.f amacında yer alan katılımcıların 

kurs süresine göre tutumları anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusuna 

ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

 

Katılımcıların tutumlarının kursa süresine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 15’te verilmiştir. 

 

Tablo 15- Hizmet İçi Eğitim Süresinin Uzunluğuna Göre 

 t- Testi Sonuçları 

 

Kurs Süresi N X S sd t P 

1-5 gün 57 47,95 5,28 78 1,83 ,070 

6 gün ve üstü 23 45,57 3,35    

 

Kursa  

Katılım 

N X S sd t p 

Evet 80 47,38 5,07 199 4,05 ,00 

Hayır  121 50,31 4,95    



 

Katılımcıların tutum ölçeği puanlarının kurs süresine göre farklılık 

gösterip göstermediğine baktığımızda aralarında gözlenen farkın anlamlı 

olmadığı görülmüştür [t(78 ═ 1,83, p>.07].   

 

  1.g BEP Hazırlama Sürecine Katılım Durumuna İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın tutumlarına ilişkin 1.g amacında yer alan katılımcıların 

BEP hazırlama sürecine katılma durumuna göre tutumları anlamlı bir farklılık 

oluşturmakta mıdır? sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

 

Katılımcıların tutumlarının BEP hazırlama sürecine katılma durumuna 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 16’da 

verilmiştir. 

Tablo 16.  BEP Hazırlama Sürecine Katılım Durumuna  

İlişkin t-Testi Sonuçları 

 

Analiz sonuçları, tutum ölçeği puanlarının BEP hazırlama sürecine 

katılma durumuna göre anlamlı şekilde farklılaştığını  göstermektedir [t197) ═ 

2,93, p<.01]. BEP hazırlama sürecine katılmayan katılımcıların ölçekten 

aldıkları puan ortalaması (X═ 49,87 ), BEP hazırlama sürecine katılan 

katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasından (X═ 47,52) daha 

yüksektir.  

 

2- BEP Hazırlama Sürecinde Karşılaşabilecekleri Güçlüklerin 

Belirlenmesine İlişkin Bulgular  

 

Bu bölümde katılımcıların BEP hazırlama sürecinde yaşadıkları 

güçlükler çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? 

BEP Haz. 

Sürec. Katılım 

N X S sd t P 

Evet 57 47,52 5,44 197 2,93 ,004 

Hayır  142 49,87 4,95    



 

sorusuna yanıt aranacaktır. Bu bölümde betimsel istatistikleri ortaya koymak 

amacıyla sırasıyla katılımcıların; a) cinsiyetine, b) yaşına, c) sınıf öğretmeni, 

rehber öğretmen, RAM çalışanı olma durumuna, d) çalışılan kuruma e)kursa 

katılma durumuna, f) kurs süresine g) BEP hazırlama sürecine katılma  

durumuna göre karşılaşabilecekleri güçlüklerin farklılık gösterip 

göstermediği incelenecektir.  

 

Tablo 17. Katılımcıların KGBÖ’den Aldıkları Puanların Ortalamaları  

ve Standart Sapmaları 

 

 Araştırmada incelenen değişkenlere göre KGBÖ’den aldıkları 

puanların ortalamları ve standart sapmaları Tablo 17’de sunulmuştur. 

Katılımcıların KGBÖ’den aldıkları puanlara baktığımızda;  41 ve üstü yaş 

grubundaki bireylerin ölçekten tüm grup içinde en yüksek puanı aldıklarını 

 n X ss 

Erkek 51 65,96 16,96 
Cinsiyet 

Kadın 150 65,77 13,72 

20-30 63 67,88 14,93 

31-40 93 62,84 14,68 
 

Yaş Grubu 
41 ve üstü 45 69,06 12,78 

 Sınıf Öğretmeni  85 72,02 13,39 

Rehber Öğretmen 108 62,22 13,22 Branş 

Diğer 8 48,50 14,98 

Okul 159 68,30 11,69 Çalışılan 

Kurum  Reh.Arş.Mrk. 42 52,89 14,94 

Evet 80 58,51 13,04 Hizmet içi 

Eğitime 

Katılım 
Hayır 121 70,65 13,50 

1-5 gün 57 60,32 11,69 Hizmet içi 

Eğitim Süresi 6 gün ve üstü 23 53,56 14,94 

Evet 59 58,92 15,43 BEP Sürecine 

Katılım Hayır 142 68,69 13,33 



 

görmekteyiz (X=69,06). Sınıf öğretmenlerinin (X=72,02), okulda çalışanların 

(X=68,30), hizmet içi eğitime katılmayanların (X=70,65), hizmet içi eğitim 

süresi 1-5 gün olanların (X=60,32) ve BEP hazırlama sürecine 

katılmayanların (X=68,69) diğer katılımcılardan daha yüksek puan aldıklarını 

yani daha fazla güçlükle karşılaştıklarını göstermektedir.  

 

  1.a Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmada yanıtı aranan sorulardan birincisi; katılımcıların BEP 

hazırlama sürecinde karşılaşabilecekleri güçlükler cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık oluşturmakta mıdır? şeklindedir. Bu soruyu yanıtlamak üzere kadın 

ve erkek katılımcıların KGBÖ puan ortalamaları bağımsız örneklem grupları 

için t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 18’de verilmiştir. 

 

Tablo 18- KGBÖ Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

 

 

 

 

Analiz sonuçları, katılımcıların cinsiyetlerine göre ölçekten aldıkları 

puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Yani 

katılımcıların cinsiyetleri ile ölçekten aldıkları puan anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır [t(201 ═ ,07 p>.09].  

 

  2.b Katılımcıların Yaşına İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın tutumlara ilişkin 1.b amacında yer alan tutumların 

katılımcıların yaşına göre anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusuna 

ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların tutumlarının yaşına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 19’da verilmiştir. 

 

Cinsiyet N X S sd t p 

Erkek 51 65,96 16,96 199 ,07 ,93 

Kadın 150                                                                                65,77 13,72    



 

Tablo 19. KGBÖ Puanlarının Yaşa Göre ANOVA Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiz sonuçları, katılımcıların ölçekten aldıkları puanların yaşa göre 

anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir [F(2-198) ═ 3,78 p<.05].    

 Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi yaş grupları arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçları; 41 ve üstü yaş 

grubundaki katılımcıların (X═ 69,06) karşılaşabildikleri güçlüklerin diğer yaş 

aralığında bulunan katılımcılara göre daha fazla olduğu göstermektedir.  

2.c Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmen, RAM Çalışanı Olma 

Durumuna İlişkin Bulgular   

Araştırmanın 2.c amacında yer alan katılımcıların sınıf öğretmeni, 

rehber öğretmen ve RAM çalışanı olma durumuna göre karşılaşılabilen 

güçlükler anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? sorusuna ilişkin bulgular 

aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların karşılaşabilecekleri güçlüklerin sınıf öğretmeni, rehber 

öğretmen ve RAM çalışanı olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 20’de verilmiştir. 

Tablo 20.  KGBÖ Puanlarının Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmen, 

RAM Çalışanı Olma Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı 

Fark 

Gruplar 

arası 

1564,64 2 782,31 3,78 ,024 1-3, 

2-1, 

3-2 

Gruplar içi 40876,9 198 206,44    

Toplam 42441,6 200     

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalama

sı 

F p Anlamlı  

fark  

Gruplar 

arası 

7068,93 2 3534,44 19,78 ,00 1-3 

2-1 

Gruplariçi 35372,6 198 178,65    

Toplam 42441,6 200     



 

Analiz sonuçları,  sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM çalışanı 

olma durumuna göre ölçekten aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir [F(2-198) ═ 19,78 p<.05].   

 Çalışma grupları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; sınıf öğretmeni 

(X═ 72,02) olan katılımcıların karşılaşabildikleri güçlüklerin, rehber öğretmen 

(X═ 62,22 ve diğer grubunda yer alan katılımcılara (X═ 48,50) göre daha 

fazla olduğu görülmüştür.  

 

2.d Çalışılan Kuruma İlişkin Bulgular   

 

Araştırmanın 2.d amacında yer alan katılımcıların çalıştıkları kuruma 

göre karşılaşılabildikleri güçlükler anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? 

sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların karşılaşabilecekleri güçlüklerin çalıştıkları kuruma göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 21’de verilmiştir. 

 

Tablo 21. KGBÖ Puanlarının Çalışılan Kuruma İlişkin  

  t-Testi Sonuçları 

 

 

 

 

Yapılan t-testi sonucu katılımcıların ölçekten aldıkları puanların 

çalıştıkları kuruma göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir [t(199) 

═ 4,98 p<.01].  Grupların ölçekte aldıkları puanlarının ortalamalarına 

bakıldığında, okullarda çalışanların (X= 68,30) RAM çalışanlarına (X= 56,40) 

göre daha yüksek puana sahip oldukları olduğu görülmüştür  

 
 

 

 

Kurum  N X S sd t p 

Okul 159 68,30 13,61 199 4,98 ,00 

Reh. Arş. Mrk. 42 56,40 14,34    



 

2.e Hizmet İçi Eğitime Katılma Durumuna İlişkin Bulgular   

 

Araştırmanın 2.e amacında yer alan katılımcıların kursa katılma 

durumuna göre karşılaşabildikleri güçlükler anlamlı bir farklılık oluşturmakta 

mıdır? sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların karşılaşabilecekleri güçlüklerin kursa katılma durumuna 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 22’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 22. Hizmet içi Eğitime Katılma Durumuna İlişkin t-Testi Sonuçları 

 

Kursa Katılım N X S sd t p 

Evet 80 58,51 13,04 199 6,32 ,00 

Hayır  121 70,65 13,50    

Katılımcıların ölçekten aldıkları puanların kursa katılma durumuna 

göre farklılaştığını göstermektedir [t(199) ═ 6,32, p<.00]. Grupların güçlük 

ortalamalarına bakıldığında hizmet içi eğitime katılmayanların (X═ 70,65) 

puanlarının katılanlardan (X═ 58,51) daha fazla olduğu görülmüştür.  

 
2.f Hizmet içi Eğitim Süresine İlişkin Bulguları    

Araştırmanın 2.f amacında yer alan katılımcıların hizmet içi eğitim 

süresine ilişkin karşılaşabildikleri güçlükler anlamlı bir farklılık oluşturmakta 

mıdır? sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların karşılaşabilecekleri güçlüklerin hizmet içi eğitim süresine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 23’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 23. Katılımcıların KGBÖ Puanlarının Kurs Süresinin Uzunluğu 

Duruma Göre t-Testi Sonuçları 

 

Kurs Süresi N Xort. S sd t p 

1-5 gün 57 60,32 11,69 78 2,26 ,027 

6 gün ve üstü 23 52,89 14,94    



 

 

Yapılan t-testi sonucu katılımcıların ölçekten aldıkları puanların hizmet 

içi eğitim süresine göre farklılaştığını göstermektedir [t(78) ═ 2,26, p<.05]. 

Grupların ölçek ortalamalarına bakıldığında hizmet içi eğitimden daha kısa 

sürede yararlananların  (X═ 60,32) puanlarının süresi daha uzun olanların 

puanından (X═ 52,89) daha yüksek olduğu görülmüştür.  

 

2.g BEP Hazırlama Sürecine Katılma Durumuna İlişkin Bulgular   

 

Araştırmanın 2.g amacında yer alan katılımcıların BEP hazırlama 

sürecine katılma durumuna göre karşılaşabildikleri güçlükler anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? sorusuna ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların karşışaşabilecekleri güçlüklerin BEP hazırlama sürecine 

katılma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları 

Tablo 24’de verilmiştir. 

 

Tablo 24. Katılımcıların KGBÖ Puanlarının BEP Hazırlama Sürecine 

Katılım Durumuna Göre t-Testi Sonuçları 

 

Analiz sonuçları, güçlük ölçeği puanlarının BEP sürecine katılma 

durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturduğunu göstermektedir [t199) ═ 

4,46, p<.01]. BEP hazırlama sürecine katılmayan katılımcıların ölçekten 

aldıkları ortalama puan (X═ 68,69), BEP hazırlama sürecine katılan 

katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalaması (X═ 58,92) daha 

yüksektir.  

 

 

 

BEP 

Haz.Sürec.Katılım 

N X S sd t P 

Evet 59 58,92 15,43 199 4,46 ,000 

Hayır  142 68,69 13,33    



 

BÖLÜM IV 

 

TARTIŞMA  

 

    Bu araştırmada araştırma grubunda yer alan sınıf öğretmenlerinin, 

psikolojik danışmanların ve RAM çalışanlarının BEP hazırlama sürecine 

yönelik tutumlarının ve bu süreçte yaşadıkları güçlüklerin çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde sırasıyla BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumlar ile bu süreçte yaşanılan güçlüklere ilişkin elde 

edilen bulguların tartışılmasına yer verilmiştir.  

 

1. BEP Hazırlama Sürecine Yönelik Tutumlara İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Araştırmada araştırma grubunun BEP hazırlama sürecine yönelik 

tutumları araştırmacı tarafından geliştirilen “Tutumları Belirleme Ölçeği” 

(TBÖ) ile belirlenmiştir. Bu araç yardımıyla toplanan veriler, araştırma 

grubunun cinsiyeti, yaşı, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, RAM çalışanı 

olma durumu, çalıştığı kurum, hizmet içi eğitim kursuna katılma durumu, kurs 

süresi ve BEP hazırlama sürecine katılma durumu değişkenleri açısından 

analiz edilmiştir.  

 

Araştırmanın ilk bulgusu; BEP hazırlama sürecine yönelik tutumlarda 

kadın katılımcılarla erkek katılımcılar arasında anlamlı bir fark olmadığıdır. 

Konuyla ilgili yapılan alan yazın taraması sonucunda Türkiye’de 

öğretmenlerin BEP hazırlama sürecine yönelik tutumlarının belirlenmesine 

ilişkin sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın 

bulgularının özel gereksinimli bireylerin eğitimsel sürecine yönelik 

öğretmenlerin tutumlarını ele alan araştırma bulguları ile karşılaştırılmasına 

karar verilmiştir. Alanyazında konuyla ilgili olarak çelişkili sonuçlar 

bulunmaktadır.  Rees (1991) yaptığı çalışmada cinsiyetin tutumlar üzerinde 

hiçbir farklılaşmaya yol açmadığını belirtmektedir. Buna karşın başka bir 



 

çalışmada tutumların kadın öğretmenlerin lehine olduğu (Akçamete ve 

Kargın’ın 1994), yine işitme engelli öğrencilerin eğitimlerine karşı kadın 

öğretmenlerin tutumlarının erkek öğretmenlere göre daha olumlu olduğu 

bulunmuştur. Özel gereksinimli bireylere yönelik öğretmen tutumlarını 

inceleyen araştırmalara bakıldığında tutumların çok değişik etmenlerden 

etkilendiği görülmektedir. Genel olarak öğretmenlerin yaş, cinsiyet,  

öğretmenlere sağlanan destek hizmetler ve hizmet içi eğitimden yararlanma 

değişkenleriyle elde edilen bulguların bu araştırmanın bulgularıyla tutarlı 

olduğu belirtilmektedir (Altman 1981, Glass ve Meckler, 1972, Grffin, Minke, 

Bear ve Deemer, 1996).  Bu çelişkili bulgular cinsiyet değişkeninin tutumları 

açıklamakta tek başına yeterli olmadığını diğer değişkenlerle birlikte 

incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.    

 

Araştırmanın ikinci bulgusu, katılımcıların BEP hazırlama sürecine 

ilişkin tutumların yaşa göre farklılaşmakta olduğunu göstermektedir. Yapılan 

bu çalışmada tutumlar üzerinde yaş değişkenin anlamlı farklılığa yol açtığı ve 

elde edilen bulgular 41 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin BEP hazırlama 

sürecine yönelik tutumlarının diğer yaş grubundaki öğretmenlerden daha 

olumlu olduğunu göstermektedir. Bu bulgu öğretmenlik mesleği açısından 

daha fazla tecrübe sahibi olan öğretmenlerin, sınıfındaki farklılıkları olan 

öğrencilerin eğitimleri konusunda tutumlarının daha olumlu olabileceği 

şeklinde yorumlanabilir.  

   

Araştırmanın üçüncü bulgusu sınıf öğretmenlerinin BEP hazırlama 

sürecine ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğunu göstermektedir. Sınıf 

öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM çalışanı olma durumuna göre BEP 

hazırlama sürecindeki tutumlarının farklılaşmakta olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen bir başka bulgu özel gereksinimli bireylerin 

tanılanmasından yerleştirilmesine kadar olan süreçte aktif rol alan RAM 

çalışanlarının tutumlarının, sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin 

tutumlarından daha olumsuz olduğunu göstermektedir. Bu bulgu bize BEP 

geliştirilmesi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmanın tutumları olumlu 

yönde geliştirmeyeceğine ilişkin ipuçları vermektedir. BEP hazırlama 



 

konusunda öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadığını bu nedenle nitelikli 

BEP’ler geliştirilemeyeceğini düşünüyor olmalarının RAM çalışanlarının 

tutumlarını olumsuz yönde etkilemiş olabileceğini akla getirmektedir. Yine 

araştırma bulgularında okulda çalışanların RAM’da çalışanlara göre 

tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Bu bulgu da yukarıda sıralanan 

bulguları destekler nitelikte olduğunu düşündürmektedir.  

 

Yapılan çalışmada sınıf öğretmenlerinin BEP hazırlama sürecine 

yönelik tutumlarının rehber öğretmenlere ve RAM çalışanlarına göre daha 

olumlu olduğu bulunmuştur. Bu bulgu bize çocukla geçirilen zamanın fazla 

olmasının ve çocuğun eğitiminden öncelikle sınıf öğretmenlerinin sorumlu 

tutulmasının BEP geliştirilmesine yönelik tutumları olumlu yönde etkilediğini 

düşündürmektedir. Akçamete (2002)’nin BEP ekibi içerisinde RAM 

çalışanlarının tutumlarını belirlemek amacıyla yapmış olduğu çalışmada da 

şimdiki araştırmanın sonuçları ile benzer bulgular elde edilmiş ve RAM 

çalışanlarının BEP ekibi oluşturulmasına ve ekibin işlerliğine yönelik olumsuz 

görüş içinde oldukları görülmüştür. Yine aynı çalışmada RAM çalışanları, 

sınıf öğretmenlerinin ekip çalışmalarına katılmalarını gerekli görmediklerini ve 

anne baba işbirliğini sağlamanın ve ortak kararlar almanın güç olduğunu 

belirtmişlerdir.  Bu durum RAM elemanlarının kendilerini ekip çalışmasında 

yeterli olarak algılasalar dahi, diğer üyelerin katılımını sağlamanın ve ortak 

kararlar almanın güç olduğunu düşündüklerini göstermektedir.  

 

Okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin BEP geliştirilmesi 

konusunda okul idareleri ile sorun yaşadıklarını ve bu konuda genellikle 

kendilerinin sorumlu tutulduklarını, BEP geliştirilmesi konusunda kendilerini 

desteksiz hissettiklerini ifade ettikleri ölçme araçlarına verdikleri yanıtlarda 

görülmektedir. Yaşanan bu sıkıntıların rehber öğretmenlerin tutumlarını 

olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Bazı rehber öğretmenlerin özel 

eğitim ve BEP geliştirilmesi konularını kendi görevleri dışında görmeleri ve bu 

görevleri yapmak istemeyişlerinin de tutumlarını olumsuz yönde 

etkileyebileceğini düşündürmektedir.  

 



 

  Araştırmanın bir diğer bulgusu ise hizmet içi eğitim programlarına 

katılan öğretmenlerin tutumlarının daha olumsuz olmasıdır. Hizmet içi eğitim 

programlarına katılan öğretmenler BEP konusunda daha fazla bilgiye sahip 

olmakta fakat bu bilgilendirmenin tutumları olumlu yönde değiştirmediği 

görülmektedir. BEP geliştirilmesi konusunda hizmet içi eğitim programlarına 

katılan öğretmenler, BEP hazırlamayı çok zor bir süreç olarak görüyor ve 

sınıf içinde uygulanabileceğini düşünüyor olabilirler. BEP geliştirilmesi 

konusunda, MEB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programları 

öğretmenler tarafından içerik ve uygulama biçimi olarak çok fazla işlevsel 

bulunmayarak, hizmet içi eğitim programlarına yönelik tutumları olumsuz 

yönde etkilediği düşünülmektedir. Konuyla ilgili yapılan alan yazın çalışmaları 

incelendiğinde yapılan araştırma ile çelişkili sonuçların bulunduğu dikkati 

çekmektedir. Alanda yapılan bir çalışmada hizmet içi eğitim programı ile RAM 

çalışanlarına bilgi vermenin RAM çalışanlarının yeterlilik alanlarını olumlu 

yönde değiştirmede etkili olduğu görülmektedir (Küçüker, Kargın ve 

Akçamete, 2002). Yine aynı çalışmada uygulamalı olarak gerçekleştirilen 

hizmet içi eğitim programının gerekli bilgi ve becerileri kazandırmada daha 

etkili olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir.  Bu bulgu hizmet içi eğitim 

programlarının içeriğinin ve uygulama biçiminin önemli olduğu görüşünü  

desteklemektedir. Bailey (1989), hizmet içi eğitim programlarının amacının; 

alanda çalışan personelin çalışma ortamlarındaki mesleki uygulamalarını 

olumlu yönde geliştirme ve bu gelişmenin tüm hizmet sunma sistemine 

yaygınlaştırılması açısından bilgi ve deneyim kazandırılması yönünde olması 

gerektiğini ifade etmiştir (Akt. Olson, 1998).  

  

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu da hizmet içi eğitim 

programlarına katılan öğretmenlerin tutumlarının olumsuz olmasında olduğu 

gibi BEP hazırlama sürecine katılan öğretmenlerin de tutumlarının olumsuz 

olmasıdır. Bu çalışmadaki ölçme araçlarına verilen yanıtlardan da görüldüğü 

üzere pek çok öğretmen çalışma şartlarının zor, sınıf içinde uygulanan 

programın ağır ve sınıfların kalabalık olmasının, BEP hazırlamayı 

güçleştirdiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla öğretmenler BEP geliştirilmesi 

sırasında pek çok doküman doldurup uygulamakta, bu durum da onlara ek 

bir çalışma yükü getirmektedir. BEP geliştirilmesi sürecinin bu 



 

zorunluluklarının da tutumlarını olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

MEB tarafından, BEP geliştirip uygulayan öğretmenlerin desteklenip, teşvik 

edilerek,  eğitim için gerekli araç-gereç ve doküman ihtiyacının karşılanması 

ile tutumlarının olumlu yönde değişebileceği düşünülmektedir.   

 

 

 

2. BEP Hazırlama Sürecinde Karşılaşılabilen Güçlüklere  

İlişkin Bulguların Tartışılması  

 

Araştırma grubunun BEP hazırlama sürecinde yaşadıkları güçlüklere 

ilişkin bulgularda; cinsiyetin öğretmenlerin karşılaşabildikleri güçlükler 

üzerinde anlamlı farklılığa yol açmadığı buna karşın yaş, sınıf öğretmeni, 

rehber öğretmen ve RAM çalışanı olma durumu, çalışılan kurum, BEP ile ilgili 

hizmet içi eğitim kurslarına katılma durumu, kurs süresinin uzunluğu ve daha 

önce BEP hazırlama sürecine katılma durumlarının, öğretmenlerin 

karşılaşabildikleri güçlükler üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açtığı 

görülmüştür. 

 

Araştırmanın bu konudaki ilk bulgusu yaşanılan güçlükler açısından 

araştırma grubundaki kadın ve erkek öğretmenler arasında fark olmadığıdır. 

Konuyla ilgili olarak yapılan alan yazın çalışmalarına bakıldığında Menlove ve 

Suter’in (2001) yaptıkları çalışmada da benzer bir sonucun elde edildiği, BEP 

hazırlama sürecinde yaşanılan güçlükler açısından kadın ve erkek 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.   

 

Araştırmanın ikinci bulgusu 41 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin 

BEP hazırlama sürecinde daha fazla güçlük yaşadığıdır. Geleneksel eğitim 

programlarını uygulama konusunda bilgi ve becerisi olan 41 yaş ve üstü 

öğretmenlerin yeni eğitim programları hakkında daha az bilgiye sahip 

oldukları düşünülmektedir. Genel eğitim programlarında çalışmalarını 

sürdüren öğretmenlerin, farklılıkları olan öğrencilerin eğitimsel 

gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen programlar hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olamamaları daha fazla güçlükle karşılaşmalarına neden 



 

olabilir. 

 

Araştırmanın bir diğer bulgusu da BEP hazırlama sürecinde sınıf 

öğretmenlerinin BEP hazırlamaya ilişkin tutumları çok olumlu ancak, rehber 

öğretmenlere ve RAM çalışanlarına göre daha fazla güçlük yaşamakta 

olduklarını göstermektedir. Sınıf öğretmenleri BEP’i uygulamaya dönüştürme 

konusunda kendilerini yeterli görmeyip, BEP hazırlayıp, uygulamaktan 

sorumlu tutuluyor olmaları ve bunun yanında gereksinim duydukları 

desteklerin sağlanamamasının yaşadıkları güçlükleri artırdığını 

düşündürmektedir.  Konuyla ilgili yapılan alan yazında bu görüşü destekler 

nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Scruggs ve Mastropieri (1996)‘nin 

yaptıkları çalışmada genel eğitim öğretmenlerinin yeterli zaman, eğitim, araç-

gereç ve personel desteği sağlayamadığını dolaysıyla BEP hazırlama 

konusunda güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  Yapılan bir diğer 

çalışmada da genel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler yaşadıkları 

güçlükler olarak kendilerini özel gereksinimli öğrenciler için hazırlıksız 

hissettiklerini ve işbirliği için de çok az zamanlarının olduğunu belirtmişlerdir 

(Akt. Sucuoğlu ve Kargın 2006; Mccomas ve LaFlamme, 2002).   

 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise RAM’da çalışanların okulda 

çalışanlara göre daha az güçlük yaşadıklarını göstermektedir. RAM 

çalışanlarının tanılama sürecinden sonra öğrenci ile çok fazla bir arada 

bulunmayıp, uygulama sürecinde yer almamaları nedeniyle daha az güçlükle 

karşılaştıkları düşünülmektedir. Bu durum BEP hazırlama sürecinde aktif rol 

almayarak, öğrenci ile çok az bir arada bulunmanın daha az güçlükle 

karşılaşmalarına neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanı sıra RAM 

çalışanlarının daha az güçlükle karşılaşması, diğer katılımcılara göre daha 

fazla bilgiye sahip olmalarıyla bir başka deyişle daha fazla bilginin yaşanılan 

güçlükleri azalttığı şeklinde de yorumlanabilir.   

 

Araştırmanın bir diğer bulgusu da hizmet içi eğitim programlarına 

katılan katılımcıların daha az güçlük yaşadıklarını göstermektedir. Bu bulgu 

hizmet içi eğitim programları ile elde edilen bilgilerin yaşanabilecek güçlükleri 

azaltmada etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu konuyla ilgili yapılan 



 

alanyazın çalışmaları da bu görüşü destekler niteliktedir. Küçüker, Kargın ve 

Akçamete, (2002) yaptıkları çalışmada katılımcıların hizmet içi eğitim 

programından sonra bilgi düzeylerinin arttığını, bunun sonucunda da yeterlilik 

algılarının olumlu yönde değiştiğini belirtmişlerdir.    

 

Araştırmanın bir diğer bulgusu da hizmet içi eğitim programının süresi 

arttıkça BEP hazırlama sürecinde yaşanılan güçlüklerin de azaldığıdır. Bu 

bulgu öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitimlerinin sürelerinin iyi 

planlanması gereğini ortaya koymaktadır.  

Araştırmanın son bulgusu da BEP hazırlama sürecine katılan 

öğretmenlerin katılmayan öğretmenlere göre daha az güçlük yaşadığıdır. Bu 

bulgu bize BEP hazırlama sürecine katılan öğretmenlerin sürecin içinde 

bulundukça, programı nasıl uygulayabileceğini öğrendikçe yaşadıkları 

güçlüklerin de azalabileceğini düşündürmektedir.   

 

Sonuç olarak öğretmenlerin işlevsel olarak düzenlenmiş hizmet içi 

kurslardan daha fazla yararlanarak bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve BEP 

geliştirilmesi süreçlerini öğrenmeye gereksinimleri vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM V 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Bu araştırmada, sınıf 

öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin (psikolojik danışman) ve rehberlik ve 

araştırma merkezi çalışanlarının BEP hazırlama sürecine ilişkin tutumları ile 

bu süreçte yaşadıkları güçlüklerin ilgili bazı değişkenler açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığı araştırılmıştır. 

 

Bu amaçla araştırmada ilgili araştırma grubunun özelliklerini 

belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve BEP hazırlama sürecindeki 

tutumlarını ve bu süreçte yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan 

TBÖ ileKGBÖ   kullanılmıştır.  

 

Araştırmada katılımcılarınBEP hazırlama sürecine yönelik tutumlarının 

ve yaşadıkları güçlüklerin çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, vb.) göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

 

Bu çalışmanın katılımcılarını Ankara ilinin çeşitli ilçelerinde görev 

yapan sınıf öğretmenleri, psikolojik danışmanlar ve RAM çalışanları 

oluşturmaktadır. 

 

Araştırmada verilerin analizi SPSS paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçlarıyla toplanan verilerin, araştırmanın 

amaçları doğrultusunda belirlenen değişkenler açısından anlamlı bir farklılık 

oluşturup oluşturmadığı t-testi ve varyans analizi tekniği ile incelenmiştir.   

Varyans analizi sonucunda anlamlı farklılık bulunan değişkenlerde, farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını saptamak amacıyla Scheffe testi 

kullanılmıştır. 

 

 

 



 

a- BEP Hazırlama Sürecine Yönelik Tutumlarla İlgili Sonuçlar  

 

Tutumların belirlenmesine ilişkin bulgularda; cinsiyetin ve hizmet içi 

eğitim süresinin uzunluğunun tutumlar üzerinde anlamlı bir farklılığa yol 

açmadığı buna karşın yaş, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM çalışanı 

olma, çalışılan kurum, BEP ile ilgili hizmet içi eğitime katılma ve BEP 

hazırlama sürecine katılma durumlarının tutumlar üzerinde anlamlı bir 

farklılığa yol açtığı görülmüştür.  

 

 

b- BEP Hazırlama Sürecine İlişkin Karşılaşılabilen Güçlükler İle İlgili 

Sonuçlar   

 

Araştırma grubunun yaşadıkları güçlüklere ilişkin bulgularda; cinsiyetin 

karşılaşılabilen güçlükler üzerinde anlamlı farklılığa yol açmadığı buna karşın 

yaş, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM çalışanı olma, çalışılan kurum, 

BEP ile ilgili hizmet içi eğitime katılma, hizmet içi eğitim süresinin uzunluğu 

ve BEP hazırlama sürecine katılma durumlarının güçlükler üzerinde anlamlı 

bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 

 

Sonuç olarak, araştırmada elde edilen bulgular öğretmenlere ilişkin 

değişkenlerin BEP hazırlama sürecine yönelik tutumlar ve karşılaşılabilen 

güçlükler üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.   

 

Öneriler 

 

Bu bölümde yapılan çalışmaya dayalı olarak araştırmalara ve 

uygulamaya yönelik öneriler sırasıyla sunulmuştur. 

 

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

Yapılan bu çalışmada yalnızca sınıf öğretmenleri, psikolojik 

danışmanlar ve RAM çalışanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma 

ilköğretim okullarının ilk kademesindeki BEP çalışmalarını irdelemektedir.  



 

Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda araştırma grubu olarak 

ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ve liselerde görev yapan 

öğretmenler seçilerek, BEP hazırlama konusundaki tutumları ile yaşadıkları 

güçlükler araştırılmasına gereksinim vardır.   

 

Öğretmenlerin BEP hazırlama sürecinde çok önemli görevleri 

olmasına karşın, Türkiye’de 573 sayılı kanun Hükmünde Kararname ve Özel 

Eğitim Hizmetleri yönetmeliği içerisindeki görev, sorumluluk ve haklarına 

ilişkin bilgi düzeylerini çeşitli yönlerden inceleyen çalışmaların yapılmasına 

gereksinim vardır.     

 

Eğitime ve Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 

Rehber öğretmenlerin (psikolojik danışman) ve sınıf öğretmenlerinin 

BEP hazırlama sürecinde kendilerini yalnız ve desteksiz hissetmemeleri için; 

bireyin eğitim sürecinde yer alan herkes BEP konusunda bilgilendirilip, BEP 

içindeki görev ve sorumlulukları anlatılarak, niçin işbirliği halinde BEP 

hazırlamaları gerektiğinin önemi anlatılmalıdır.  

 

BEP sürecinde olumlu katkıları olacağı düşünülerek okullarda yeni 

yeni kurulmaya çalışılan destek odaları bir an önce kurularak işler hale 

getirilmelidir.  Tüm okul personeli eğitim sürecine katılmalıdır. 

 

Öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim 

kurslarının BEP geliştirme konusunda öğretmenlerin tutumlarını olumlu 

yönde değiştirmediği bu nedenle de istenilen düzeyde başarılı olamadığı bu 

çalışma sonuçlarından da görülmektedir. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

BEP hazırlama üzerine düzenlediği hizmet içi eğitim kurslarını gözden 

geçirerek, BEP konusunda tutumlarını olumluya çevirmeye yardımcı 

olabileceği, öğretmenlerin daha fazla yararlanabilecekleri, işlevsel kurslar 

haline dönüştürmelidir.   

 

Öğretmenlerin BEP konusundaki bilgisini artırmak amacıyla yasa 

içerisinde belirtilen görev, sorumluluk ve haklarına ilişkin MEB tarafından 



 

bilgilendirme çalışması yapılmalıdır.   

 

Özel gereksinimli bireylerin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 

yüksek öğretime kadar geçiş yapabilmeleri için, okulların geçişleri arasında 

bağlantıları iyi kurulmalı, bilgi alışverişi yapılarak, öğrencilerin BEP geçiş 

planları ilgili diğer okullara ulaştırılmalıdır.  

 

MEB özel gereksinimli öğrencilerin eğitimsel gereksinimlerinin 

karşılanması konusunda öğretmenleri yüreklendirip, teşvik edici çalışmalarda 

bulunarak, BEP hazırlama konusunda öğretmenlere gerekli materyal ve 

doküman desteği sağlamalıdır. Okullarda öğretmenlere ve özel gereksinimli 

öğrencilere yönelik özel eğitim destek hizmetlerinin sağlanması, 

öğretmenlerin hem BEP’e yönelik tutumlarının olumlu yönde etkileyebilme 

hem de bu süreçte karşılaşılabilen güçlüklerin azaltmada etkili olabilir. 

  

Bu çalışmada da görüldüğü gibi BEP hazırlama sürecinde en fazla 

güçlük yaşayan gruplardan biri de mesleğe yeni başlayan genç 

öğretmenlerdir. Ülkemizde halen öğretmen yetiştiren fakültelerde çoğu 

öğretmen adayı özel gereksinimli öğrencilerin eğitimsel gereksinimleri 

hakkında bilgi alamadan programı tamamlayıp öğretmenliğe atanmaktadır. 

Bu nedenle eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının özel 

gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasına 

daha fazla  yer verilmelidir.  
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Sevgili öğretmen, 

 

 Engelli çocukların eğitimi sürecinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

(BEP) hazırlanması sürecine yönelik tutumlarınızı ve yaşadığınız güçlükleri 

belirlemek amacıyla bir araştırma yapıyorum. Bu amacı gerçekleştirmek 

üzere iki ölçme aracı hazırlamış bulunmaktayım. Bu araçların ilki; BEP 

hazırlama sürecine yönelik tutumlarınızı belirlemeyi, ikincisi ise BEP 

hazırlama sürecinde yaşadığınız güçlükleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 

 Her iki aracında yanıtlama şekli aynıdır. Sizden her iki araçta yer alan 

ifadelere katılma derecenizi belirtmeniz istenmektedir. Bu amaçla 

tepkilerinizi; A- “Tamamen Katılıyorum”, B-“Katılıyorum”, C-“Kararsızım”, D-

“Katılmıyorum”, E- “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde vermeniz 

gerekmektedir. Lütfen her ifadeyi dikkatlice okuyarak, duygu, düşünce ve 

davranışlarınızı en iyi yansıtan seçeneğe (X) işaret koyunuz. Duygu, düşünce 

ve davranışlarınızı içtenlikle belirtmeniz araştırmanın sağlığı açısından çok 

önemlidir.  Lütfen her ifadeyi yanıtlayınız. Katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

           

         Saygılarımla  

          Leyla TİKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BİLGİ FORMU 

 

1. Cinsiyetiniz: 

Kadın (   )            Erkek  (   ) 

 

2. Yaşınız: 

20- 30   (   )             31–40   (    )           41 ve üstü   (   ) 

 

3. Medeni Durumunuz: 

  Evli  (    )         Bekar  (   ) 

 

4-  Branşınız: 

 Sınıf Öğretmeni  (    )        Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) (   )

 Diğer  (    )  Belirtiniz................................................. 

 

5-Görev Yaptığınız Kurum:  

  Okul  (    )              RAM (    ) 

 

6- Görev Yaptığınız İlçe Adı: 

 

7- Daha önce MEB tarafından düzenlenen Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programla ilgili hizmet içi kursa katıldınız mı? 

 Evet (   )       Hayır  (   ) 

 

8- Cevabınız evet ise süresi: 

(  ) 1- 5gün       (  ) 6 gün ve üstü  

 

9- Daha önce Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama sürecine 

katıldınız mı? 

 Evet (   )         Hayır  (   ) 

 
 
 
 



 

BEP HAZIRLAMA SÜRECİNE YÖNELİK 

TUTUMLARI BELİRLEME ÖLÇEĞİ 

 Tamamen 

Katılıyorum  

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1- BEP, engelli öğrenciye uygun eğitim 

 hizmeti sunar. 

     

2- Engelli öğrenciler BEP’ten fazla  

yararlanamazlar. 

     

3- BEP eğitime nereden ve nasıl  

başlanılacağını gösterir. 

     

4- BEP ekibi karşılaşılan sorunları 

çözmede 

 yetersiz kalır.  

     

5- BEP ekibinin oluşturulması, ekip 

üyelerinin  

öğrencinin eğitimine daha etkin bir 

biçimde  

katılmasını sağlar. 

     

6-BEP ekibi farklı çözüm önerilerinin 

 sunulmasını sağlar. 

     

7- BEP ekibinde katkımın olabileceğini  

düşünüyorum.  

     

8- BEP ekibinde görev almak istemem.      

9-BEP hazırlama sürecinde görev 

almanın  

benim işim olmadığını düşünüyorum. 

     

10- Öğrencinin zorlandığı her bir alan için  

yıllık amacın oluşturulması eğitimi 

kolaylaştırır. 

     

11- Engelli öğrenci için ayrı yıllık amacın 

 oluşturulması, öğrenciyi arkadaşlarından 

ayırır. 

     

12- BEP hazırlama sürecine katılmamın 

 iş yükümü artıracağını düşünüyorum. 

     

13- BEP konusunda yapacağım 

çalışmaların bana daha fazla  sorumluluk 

yüklemesini istemiyorum. 

     

14- BEP hazırlama sürecine katılmakla 

öğrenciye  faydalı olacağımı düşünürüm. 

     

15- BEP’i hazırlamak ve uygulamak pratik 

değildir.  

     

16- BEP’in sürekliliğinin sağlanacağını  

düşünmüyorum. 

     



 

BEP HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN 

KARŞILAŞILABİLEN GÜÇLÜKLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ 

 

 

 Tamamen 

Katılıyorum  

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1- BEP konusunda yeterli bilgiye 

sahip değilim.  

     

2- BEP’i öğrenmeye yönelik, 

materyal desteğim yok. 

     

3-BEP’i öğrenmek için nereden 

destek alacağımı bilmiyorum. 

     

4- BEP ile ilgili 

sorumluluklarımın ne olduğunu 

bilmiyorum. 

     

5- BEP ekip toplantılarını 

yapacak uygun oda okulda yok. 

     

6- Ekip üyeleri BEP hazırlama 

konusunda isteksiz davranırlar. 

     

7- BEP ekip üyeleri toplantılara 

düzenli katılmazlar. 

     

8- Öğrencinin eğitsel 

performansını belirleyecek 

bilgim yok. 

     

9- BEP hazırlama sürecinde 

yıllık amaçları belirlemeyi 

bilmiyorum. 

     

10- BEP’in hangi etkinlik ve 

araçlarla zenginleştirileceğini 

bilmiyorum. 

     

11-BEP uygulanan öğrencinin, 

hangi ölçütlerle 

değerlendirileceği konusunda 

bilgim yok. 

     

12- BEP hazırlanması çok uzun 

sürer. 

     

13-BEP uygulanırsa, sınıftaki 

diğer öğrencilerin müfredatını 

yetiştirmek zorlaşır. 

     

14- Sınıf koşullarının yetersizliği 

BEP’in uygulanmasını 

güçleştirir. 

     

15- BEP konusunda okul idaresi      



 

yeterince yardım etmez. 

16- Engelli öğrencilerin eğitimi 

ve BEP söz konusu olduğunda 

hep ben sorumlu tutuluyorum. 

     

17- Her engelli öğrenci için ayrı 

ayrı BEP hazırlamak çok zor 

olur. 

     

18- Sınıfların kalabalık olması 

BEP hazırlanmasını güçleştirir. 

     

19- Hazırlanan BEP’in sınıftaki 

diğer öğrenci velilerine 

açıklanması konusunda sıkıntı 

yaşanır.  

     

20- Aileler engelli öğrencinin 

eğitimi konusunda öğretmenden 

çok şey beklerler. 

     

 

 
 


