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I. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ 

Özel Gereksinimli Öğrenciler için Kaynaştırma Modeli Geliştirme 
Projesi. 

ÖZET 

 

20. Yüzyılın yarılarına kadar özel eğitimin engelliler için ayrıştırılmış özel eğitim 

ortamlarında verilmesi gerektiğine inanılmıştır. Bu dönemlerde bir çocuğun özel yardıma 

gereksinim duyması demek, bu çocuğun normal okul programından ayrı eğitime alınması 

anlamına gelmiştir. Zaman içinde bu eğitim ortamlarının olumsuz yönlerinin görülmeye 

başlanması, insan hakları, demokrasi alanında yaşanan gelişmeler ve eşitlik düşünceleri, 

ayrıştırılmış özel eğitimden, engelli bireyin normal eğitim sınıflarında akranlarıyla birlikte 

eğitim alması temeline dayanan kaynaştırma eğitimine doğru bir geçişin başlamasına neden 

olmuştur.  

 

Bu gelişmeler ışığında birçok ülke kaynaştırma eğitiminin yasal mevzuatını oluşturmuş ve 

kaynaştırma eğitimini uygulamaya başlamıştır. Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli 

çocuğa ve çevresindeki kişilere pek çok yarar sağlayabilecek bir eğitim uygulamasıdır. 

Kaynaştırmanın yaygınlaşmasıyla öğretmenlerin rolleri sorgulanmaya başlanmış, yeni 

öğretim yöntemi ve tekniklerin gelişmesi, öğretmenlerin yeni roller üstlenmeleri ile 

kaynaştırma uygulamalarının başarısının arttırılabileceği belirlenmiştir. 

 

Ülkemizde 1983’lü yıllarda uygulanmaya başlanılan kaynaştırma çalışmalarına bakıldığında 

yasal düzenlemelerin yeterliğine karşın kurumların nitelik, nicelik olarak yetersizliğinin, 

programı yürütecek öğretmenlerin nitelik ve nicelik olarak sınırlılığının ve destek 

hizmetlerin organizasyonunun yapılamayışının kaynaştırmanın başarısında etkili olduğu 

dikkati çekmektedir.  

 

Kaynaştırma uygulamalarından beklenen yararın sağlanması, ileri ve Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin standartlarına ulaşabilmemiz, yeni bakış açılarının, yeni düzenlemelerin, ulusal ve 

toplumsal dayanışma içinde sistemli bir değişikliğin gerçekleştirilmesi ile mümkün 
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olabilecektir.  

 

Bu nedenle projenin amacı ülke koşulları ve eğitim sistemi ile uyumlu kaynaştırma modelini 

pilot uygulamalarla geliştirmek oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda mevcut durum ve 

sorunlar saptanacak, Avrupa ülkelerindeki ve A.B.D.’deki başarılı uygulamalar çerçevesinde 

Türk Eğitim Sistemi ve olanakları göz önüne alınarak uygulanabilir bir kaynaştırma modeli 

geliştirilecektir.  
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Developing A Mainstreaming Model for Students with Special 
Needs Project 

SUMMARY 
 

 

Until the mid 20 th century, it was believed that special education services should be 

delivered in segregated educational settings to individuals with special needs During those 

years, an individual with special needs was considered to be excluded from the general 

education classrooms and put to segregated settings.  The negative outcomes of these 

practies, the of human rights,  movement and trends in democracy and equality gave rise to 

the transfer of special needs students from segregated settings to general education 

classrooms, so called. 

 

In light of these improvements, many countries formed legal regulations mainsbeaning. 

Concerning mainstreaming and began practicing it, which provided many benefits to 

individuals with special needs and related others. As mainstreaming, teachers’ roles were 

begun to be questioned, while new teaching methods and techniques were developed. As a 

result, it was considered that the quality of mainstreaming was quite dependent upon 

teachers undertaking new ond different roles. 

 

In Turkey, mainstreaming practices began in the mid 80s. Although the legal mandates are 

satisfactory, it is apparent that the lack of quantity and quality of scheds and teachers as well 

as uncoordinated support services negatively affect mainstreaming practices.  

 

Benefiting from mainstreaming and reaching the standards of the industrialized countries is 

possible by taking a new standpoint, forming new arrangements and carrying out systematic 

modifications with national and social solidarity.  

 

The purpose of this study is to build up a mainstreaming model that is consistent with the 

characteristic of our society and the education system,  with the help of pilot studies. To reach 

this purpose, the present dynamics and problems will be analyzed and an applicable 

mainstreaming model will be developed in light of precious successful practices in Western 

cultures. 
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II. AMAÇ VE KAPSAM 
 

Özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfları içerisinde eğitimlerini temel alan 

yaklaşımlardan biri kaynaştırmadır. Kaynaştırma özel gereksinimli çocukların, genel eğitim 

sınıflarında gelişimi normal olan akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerinin 

sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Lewis ve Doorlag, 1999; Salend, 1998). Eğitim 

sistemlerinde ayrıştırılmış sistemlerden kaynaştırma eğitimine doğru hareketin 

yaygınlaşmasında insan hakları, demokrasi alanında yaşanan gelişmeler, eşitlik düşünceleri 

etkili olmuştur. Bugün dünya üzerindeki ülkeler “herkes için temel eğitim hakkını” içinde 

bulunduğumuz yüzyılın ulaşılabilir amacı olarak kabul etmişlerdir. Eğitimde fırsat eşitliği ve 

normalleştirme kaynaştırmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda kaynaştırma 

engelin türü ve  derecesine bağlı olarak, özel gereksinimi olan ve normal gelişim gösteren 

çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleştirilmesi sürecidir (O.E.C.D., 1995).  

 

Yasal süreçler ve insancıl yaklaşımlar gibi etkenlerden dolayı özel eğitim, ayrıştırılmış bir 

eğitim ortamında uygulanan hizmet olmaktan çıkarak, özel gereksinimi olan bireylerin normal 

gelişim gösteren akranları ile birlikte genel eğitim ortamlarında, genel eğitim programlarına 

katılarak eğitim almaya başladıkları bir destek eğitim hizmeti haline gelmiştir. Bu uygulama, 

özel ve genel eğitim içerisinde “kaynaştırma” uygulaması olarak yer almıştır (Kış, 2007). 

Kaynaştırma, uygun eğitimsel programların ve destek hizmetlerin sağlanması ile özel 

gereksinimli çocukların genel eğitim sınıflarında entegrasyonu olarak tanımlanmıştır 

(Gearheart, Mullen ve Gearheart, 1993). 

 

Başka bir deyişle kaynaştırma, özel gereksinimi olan öğrencilerin, akademik ve sosyal eğitim 

programlarının dikkatlice planlanarak ve değerlendirilerek, özel gereksinimli olmayan 

akranları ile birlikte eğitim almak üzere genel eğitim sınıflarına yerleştirilmeleridir (Lewis ve 
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Doorlag, 1999). Eğitim programının akademik boyutu, genel eğitim sınıflarının, öğrencinin 

eğitsel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanması, eğitim programının sosyal boyutu 

ise kaynaştırılan öğrencinin akranları tarafından kabul edilmesi ve sınıf ortamına uyumu 

anlamına gelmektedir (Antia ve Levine, 2001; Salend, 1998).  

 

Uygulama örnekleri incelendiğinde, kaynaştırma uygulamalarının çeşitli şekillerde 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Uygulamalarda bazı özel gereksinimli öğrenciler, genel 

eğitim okullarında yer alan özel eğitim sınıflarına, bazıları ise doğrudan genel eğitim 

sınıflarına yerleştirilmektedirler (Halvorsen ve Neary, 2001; Hewitt, 1999; Meyen, 1996; 

Nowell ve Innes, 1997; Mercer ve Mercer, 2005; Salend, 1998; Vaughn, Bos ve Schumm, 

2003).  

 

Kaynaştırma eğitimi zaman içinde yaygınlaşmış, hemen hemen tüm ülkelerde eğitim 

politikalarının temelini oluşturmaya başlamıştır. Kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşması 

kaynaştırmanın etkililiğine ilişkin bilimsel araştırmaların da artmasına yol açmıştır. Bu 

araştırmalar kaynaştırma ortamına yerleştirilen öğrenciye ve ailesine (Mickley, 2001; Fisher, 

1999; Lewis ve Doorlag, 1999; Walther-Thomas, 1997), normal gelişim gösteren öğrenci ve 

ailesine (Fisher, 1999; Kasari, Freemen, Bauminger ve Alkin, 1999) genel ve özel eğitim 

öğretmenlerine (Walther-Thomas, 1997; Şahbaz, 1997; Kayaoğlu, 1999) yararları olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Öte yandan özel eğitim okuluna giden engelli bir çocuğun maliyetini, 

normal gelişim gösteren ve normal okula giden bir öğrencinin maliyetinden 4-15 kat 

fazlayken, kaynaştırma okuluna devam eden bir öğrencinin maliyetinden ise 2-4 kat daha 

pahalı olması da genel eğitim sistemleri içindeki düzenlemeleri gerekli kılan önemli 

nedenlerden birini oluşturmaktadır (O.E.C.D., 1995). 

 

Lewis ve Doorlag (1999) genel eğitim sistemi içinde özel eğitim sınıfı uygulamalarının kendi 

içlerinde farklılaştığını, özel gereksinimli öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanlarının büyük 
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bir kısmını özel eğitim sınıfında ve belirli zamanlarda genel eğitim sınıfında ya da tüm 

günlerini özel eğitim sınıfında geçirdiklerini ve genel eğitimdeki öğrencilerle ancak yemek 

saatlerinde, teneffüslerde veya törenlerde etkileşim fırsatı bulduklarını, bir diğer uygulama 

biçimi olan tam zamanlı özel eğitim sınıfı modelinde ise, akranlarıyla kaynaştırmanın 

sözkonusu olmadığını belirtmektedirler.  

 

Kaynaştırma uygulamalarının etkililiğinde özel gereksinimli öğrencinin performans 

düzeyinin, sınıftaki öğrenci sayısının, sınıf öğretmeninin tutumunun ve deneyiminin önemli 

faktörler olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca en önemli faktörün genel eğitim sınıfına 

yerleştirilen özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilere ve sınıf öğretmenine destek 

hizmetleri sağlamak olduğu belirtilmektedir (Baker ve Zigmond, 1995; Gately ve Gately, 

1993; Inos ve Quigley, 1995; Karagiannis, Stainback ve Stainback, 1996; Salend ve Duhaney, 

1999). Destek hizmeti sağlamadan gerçekleştirilen kaynaştırma, özel gereksinimi olan 

öğrenciyi sadece genel eğitim sınıfına yerleştirmek anlamına gelmektedir. Ancak gerektiğinde 

özel gereksinimi olan ve olmayan öğrencilere ve/veya sınıf öğretmenlerine destek sağlanarak 

kaynaştırma uygulaması gerçekleştirildiğinde, kaynaştırmanın tam anlamıyla uygulandığı 

söylenebilir (Baker ve Zigmond, 1995; Friend ve Reising, 1993).  

 

Lewis ve Doorlag (1999), A.B.D. de 1997 eğitim bölümünün verilerine göre güçlüğü olan 

öğrencilerin %95’nin genel eğitim sınıflarında eğitildiklerini belirtmektedirler. Kaynaştırma 

uygulamalarının son yıllardaki artışının önemli nedenleri arasında şunlar yer almaktadır: a. 

Engelli bireyler için genel eğitim sınıflarının tek seçenek olmasa da pek çoğu için çok uygun 

bir seçenek olduğu gözlenmektedir; b. Kaynaştırmada öğrencilerin başarısız olmalarını 

engellemek için araç-gereç, cihaz yardımı ve gerekiyorsa bir uzmandan bireysel öğretim 

desteği alınması sağlanmaktadır; c. Sınıf öğretmenleri de uzmanlardan yardım almaktadırlar. 

Uzmanlar, kaynak öğretmenler ve özel eğitim danışmanları, planlamada, uygulamada, özel 

materyal ve araç sağlamada öğretmenlere yardımcı olmaktadırlar (Salend ve Duhaney, 1999; 

Lewis ve Doorlag, 1999). Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması için, eğitim 

ortamının bazı özelliklere sahip olması gerektiği görülmektedir. Bu özellikler; (a) öğretmenin 

ve okul personelinin kaynaştırma yaklaşımını benimsemesi, (b) kaynaştırma sınıfının 

hazırlanması, (c) eğitim programının bireyselleştirilmesi, (d) etkili sınıf yönetimi tekniklerinin 
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kullanılması olarak belirtilmektedir (Kırcaali-İftar, 1998). Öte yandan kaynaştırmanın 

uygulanması pek çok farklı hizmet dağıtım modelini gerektirmektedir (Meyen,  ve Yuonne, 

2007). 

Kaynaştırma, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin yerleştirme seçenekleri içerisinde, 

yasalarda yer alan en az kısıtlayıcı ortamı sağlayan uygulamalardan birisi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu terim, 1950’li ve 1960’lı yıllarda insan hakları hareketinin ırk ayrımını 

ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları ile başlamış, süreç içerisinde özel gereksinimli 

çocukların velileri, sivil toplum örgütlerinin açtığı davalar sonucunda verilen mahkeme 

kararları ile yaygınlaşmıştır. Burada ele alınan bütün çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği 

mantığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1971’de Pennsylvania eğitim bölgesine, 1972’de de 

Colombia eğitim bölgesine karşı açılan davalar ile engelli bireylerin eğitim haklarına 

yansıtılmıştır. 1975 yılında çıkarılan tüm Engelli Çocuklar İçin Eğitim Yasası (Education of 

All Handicapped Children Act), 1990 yılında Engelli Bireylerin Eğitimi Yasası (Individuals 

with Disabilities Education Act) 1997’de ve 2004 de bu yasanın tekrar düzenlenmesi ile 

engelli bireyler için uygun olabilecek en az kısıtlayıcı eğitim ortamının sunulması yasal olarak 

zorunlu hale getirilmiştir (Reynolds ve Fletcher-Janzen, 2000; Şenel, 2002, Turnbull ve 

Turnbull, 2007). 

 

Kaynaştırma uygulamalarının uygun ve beklenilen yararları sağlayacak şekilde yürütülmesi 

için destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Destek özel eğitim hizmetleri 

kaynaştırılan özel gereksinimli öğrenciye ve/veya kaynaştırma sınıfı öğretmenine sağlanan 

kaynak oda, sınıf içi yardım, özel eğitim danışmanlığı gibi özel eğitim hizmetleridir (Kırcaali-

İftar ve Uysal, 1999). Lewis ve Doorlag, 1999). Destek özel eğitim hizmetlerinin türü ve 

veriliş biçimi bir ülkeden diğer ülkeye ve hatta ülke içinde bölgeler arasında bile farklılıklar 

göstermektedir. Ayrıca verilen destek eğitimin tipi, yapılan kaynaştırmanın türünü de 

belirlemektedir (O.E.C.D., 1995). Bu nedenle, destek eğitim hizmetlerinin planlanmasında 

ülkenin eğitim sisteminin yapısının, okulun olanaklarının, özel ve genel eğitim öğretmeni 

yetiştirme programlarının dikkate alınması gerekmektedir.  

 



12 

 

Destek hizmetlerinin etkililiği ise, genel eğitim ve özel eğitim öğretmenleri veya okulda yer 

alan diğer destek personeli arasında iyi bir işbirliğine bağlıdır (Cook ve Friend, 1991a; Friend 

ve Reising, 1993; Heintze, 2000; Inos ve Quigley, 1995; Karagiannis ve Ark., 1996; Philips 

ve Sapona, 1999; Walther–Thomas, Korinek ve McLaughlin, 1999). Genel ve özel eğitim 

öğretmenleri arasında işbirliği, eğitim ve öğretime hazırlık, öğretmen ve öğrenci/öğrencilere 

sınıf içi/dışı destek hizmeti sağlama, öğretim uygulamalarının uyarlanması, genel eğitim sınıf 

öğretmeninin özel eğitim öğretmeninden destek alması şeklinde gerçekleşmektedir (Friend ve 

Reising, 1993; Mastropieri ve Scruggs, 2000a; Zöllner, 2000).  

 

Kaynak oda, geçmiş yıllarda en yaygın olarak kullanılan ve bireyselleştirilmiş eğitimin en 

uygun verilebileceği destek hizmet türüdür (Walther–Thomas ve Ark, 2000). Kaynak oda 

uygulaması, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfı dışında özel eğitim ve ilgili 

hizmetlerin sunulması anlamına gelmektedir (Mercer ve Mercer, 2005; Walther–Thomas ve 

Ark., 2000).  

 

Kaynak oda uygulamasının, özel gereksinimli öğrencilere genel eğitim sınıfının dışında 

bireyselleştirilmiş eğitimin en uygun verilebileceği düzenleme olduğuna inanılmaktadır 

(Hewitt, 1999; Kochhar, West ve Taymans, 2000; Walther–Thomas ve Ark, 2000). Kaynak 

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

yürütülmektedir. Diğer yandan, her ne kadar kaynak oda desteğinde öğrenci sınıf dışına 

çıkarılıyorsa da, öğrenciye verilecek olan desteğin, sınıftaki derse paralellik gösterecek ya da 

öğrencinin dersle ilgili eksiğini kapatacak nitelikte olmasına dikkat edilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Ancak, yapılan bazı araştırmalarda iyi düzenlenmediğinde kaynak oda 

uygulamalarının çok etkili olmadığı ortaya konmuştur (Baker ve Zigmond, 1995; Walther–

Thomas ve Ark., 2000).  

 

Kaynak odadaki eğitimin amacına ulaşabilmesi için, sınıf öğretmenleri ile kaynak oda 

öğretmeninin yakın iletişim ve işbirliği içinde olmaları, ortak planlamalar yapmaları 

gerekmektedir. Bunun sağlanamadığı durumlarda, genel eğitim sınıfındaki eğitimle, kaynak 

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

yakın çalışma fırsatı bulan öğrenci, genel eğitim sınıfında da benzer yakınlığı beklemektedir. 

Bu da özel gereksinimleri olan öğrencinin genel eğitim sınıfında zorlanmasına yol 
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açabilmektedir. Araştırmalar, genel eğitim sınıfı dışında verilen destek hizmetin öğrenci 

performans gelişimleri açısından etkisinin az olduğunu ortaya koymuştur (Walker; Scherry ve 

Gransbery, 2001; Walther–Thomas ve diğr., 2000). McCoy (1995), kaynak oda yaklaşımının 

özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitsel gereksinimlerini karşılamada başarısız olduğunu 

ve etkili eğitim için engel teşkil ettiğini ifade etmiştir. Kaynak oda gibi, genel eğitim sınıfı 

dışındaki bu tür uygulamalarda sınırlı öğretmen iletişimi, becerilerin genellenmesinde eksiklik 

ve özel gereksinimli öğrencinin etiketlenmesi gibi temel problemlerin gözlendiği 

belirtilmektedir (Appl, Troha ve Rowell, 2001; Bauwens, Hourcade ve Friend, 1989; Sindelar, 

1995; Throneburg, Calvert, Sturm, Paramboukas ve Paul, 2000; Walker ve Ark, 2001).  

 

Kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşması sürecinde, öğrencilerin gereksinimlerini 

karşılamak için kaynak oda dışında çeşitli alternatif destek hizmeti sunma yaklaşımları ortaya 

çıkmış, bu yaklaşımlarda özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıflarından ayrılmadan 

eğitilmeleri hedef alınmıştır. Bu nedenle kaynaştırma olarak tanımlanan uygulamaların 

günümüzde daha çok, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfında tam zamanlı 

olarak yerleştirilmeleri anlamına gelen bütünleştirme (inclusion) eğitimi olarak adlandırıldığı 

görülmektedir (Bürli, 2002; Cawthon, 2001; Feuser, 2002; Halvorsen ve Neary, 2001; Houck 

ve Rogers, 1994; Minke ve Bear, 1996; Salend, 1998). Bu süreç analiz edildiğinde aslında 

kaynaştırmayı bütünleştirmeye taşıyan nedenin daha etkili hizmet olduğu söylenebilir (Adams 

ve Cessna, 1993; Cawthon, 2001; Dymond, 2001; Zöllner, 2000).  

 

Bütünleştirmenin, kaynaştırma kavramından ortaya çıkması nedeniyle kaynaştırmanın birçok 

felsefi amacını paylaştığı belirtilmektedir. Bütünleştirme, öğrencileri, aileleri, eğitimcileri ve 

toplumun diğer üyelerini bir araya getiren okullar yaratma felsefesidir. Bütünleştirme, 

işbirliğine açık, destekleyici ve öğrenmeyi teşvik edici ortamlarda tüm öğrencilerin öğrenmesi 

için gereksinim duyduğu hizmetlerin ve fiziksel koşulların sağlanması olduğu kadar, 

öğrencilerin her birinin bireysel farklılıklara saygı duyması ve farklılıklarından bir şeyler 

öğrenmesidir. Her ne kadar bütünleştirme engelli öğrencilere odaklanmışsa da “tüm 

öğrencilerin gereksinimlerini” daha iyi karşılayabilmesi yönünden eğitim sistemini düzeltmek 

için tasarlanmıştır (Salend, 2001). Bütünleştirmeyi destekleyenler özel gereksinimleri olan 

öğrencinin tam zamanlı olarak genel eğitim ortamında olması gerektiğine ve sadece uygun 

http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt=%22Throneburg%2C+Rebecca+N%22
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destek hizmetler sağlanamadığında, genel eğitim sınıfından ayrılabileceğine inanmaktadırlar. 

Bu noktada bütünleştirmeyi kaynaştırmadan ayıran temel noktanın, öğrencinin genel eğitim 

sınıfına tam zamanlı olarak yerleştirilmesi ve destek hizmetlerin sınıf içinde sunulması olduğu 

vurgulanmaktadır. Ayrıca, kaynaştırmada öğrencinin gereksinim duyduğu destek hizmetleri 

sınıf dışında ayrı bir ortamda verilirken, bütünleştirmede bunun genel eğitim sınıf ortamında, 

öğretmen ile işbirliği yapılarak sunulması öngörülmektedir (Feuser, 2002; Gerent, 1998; 

Halvorsen ve Neary, 2001; Hartmann, 2002; Inos ve Quigley, 1995; Nowel ve Innes, 1997; 

Salend, 1998).  

 

Genel eğitim sınıf ortamında sunulan destek hizmetler, işbirliğine dayalıdır. Bunlar temel 

olarak sınıf öğretmenine danışmanlık ve sınıf içi destek hizmetler olarak tanımlanmaktadır. 

Bu hizmetler ayrıca, dolaylı (sınıf öğretmenine danışmanlık) ve doğrudan (sınıf içi destek) 

destek hizmetler olarak da sınıflandırılmaktadır (Friend ve Cook, 2003; Friend ve Reising, 

1993; Heintze, 2000; Lewis ve Doorlag, 1999; Meijer ve Walther–Müller, 2002; Vaughn ve 

Ark., 2003; Warger ve Pugach, 1996; Zöllner, 2000). 

 

 Kaynaştırma uygulamalarının başarısında destek hizmetlerin öneminin anlaşılmış olması, 

genel ve özel eğitim öğretmenleri, uzmanlar ve okuldaki diğer destek hizmet personeli 

arasında “işbirliğini” ve “ekip çalışması”nı gündeme getirmektedir. Destek personel 

arasındaki işbirliğini vurgulayan bu yaklaşıma ilişkin ilk girişimler genellikle kişisel çabalarla 

gerçekleşirken, kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarının yaygınlaşması, alanda 

uzmanlaşmanın artması ve yeni yasaların çıkarılmasıyla birlikte “ekip çalışması” daha formal 

bir şekil almıştır. Zaman içerisinde bu anlayış bir seçenek olmaktan çıkıp “zorunluluk” haline 

gelmiş ve hizmet modelleri içerisinde benimsenen felsefe ve uygulamaları en fazla 

yönlendiren yaklaşım olmuştur. (Whelan, 1996; Reeve ve Hallahan, 1996). İlgili alan yazında 

kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla okul temelli ekip çalışmasının önemle 

vurgulandığı, etkili ekip çalışması modellerinin tanıtıldığı, ekipte yer alacak kişilerin 

görevlerinin tanımlandığı görülmektedir (Salend, 1998; Whalen,1996, Lewis and Doorlag, 

1999; Reeve and Hallahan, 1996; Choate 2000). 
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Ekip çalışması, ortak bir hedefe ulaşmak için bir arada işbirliği içinde çalışmaktır. Amacı, 

öğrencilerin eğitsel gereksinimleri hakkında karar verecek geçişli bir destek ağı 

oluşturmaktadır. Öğrenciyi odak alan bu destek sistem ağında yer alan ekip elemanları (Özel 

ve genel eğitim öğretmenleri, yönetici uzmanlar, aile, destek personel, akranlar, toplum 

kuruluşları, gönüllü ve yardımcılar) tüm sorumlulukları paylaşmaktadırlar. (Salend, 1998). 

 

 

 

 

Şekil 1: Destek Sistem Ağı 

Kaynak: Salend (1998)’den uyarlanmıştır. 

 

Kaynaştırma/bütünleştirme modellerinin yaygınlaşması ile çok sayıda ekip modelleri olmakla 

birlikte pek çok uzmanlık alanının bir arada okul temelli çalıştığı “çoklu disiplinler ekip 

çalışması” modeli ile bir sınıfta sınıf öğretmeni ile özel eğitim öğretmeninin bir arada hizmet 

sağladığı işbirlikli modeller son yıllarda daha çok yeğlenmektedir. Araştırmalar, kaynaştırma 

ve bütünleştirme uygulamalarının başarısının eğitimciler, ilgili uzmanlar ve aileler arasındaki 
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işbirliği, destek, uyum ve iletişimin kalitesine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır (Meyen, ve 

Yuonne, 2007). 

 

Genel ve özel eğitim arasındaki bütünleşmeyi, daha fazla işbirliği ve etkileşimi sağlamak 

amacıyla bu çalışmada “Genel Eğitim İşbirliği Modeli” kullanılmıştır. Bu model, sınıfta özel 

eğitimcilerin bulunmasını sağlamakta, işbirliği ve eşgüdüme olanak vermektedir. Model, özel 

gereksinimli öğrencilerin eşgüdümlü bir yöntemle hizmet almasını sağlamak için ortaklaşa 

yürütülen çalışmaları içermektedir (Meyen, Vergason and Whelan, 1996). 

 

Paylaşılan girdi, paylaşılan sorumluluk ve birlikte karar almaya dayalı bu modelin, 

hafiften ortaya öğrenme ve davranış güçlükleri olan öğrencilerin genel eğitim sınıflarına etkin 

katılımlarını kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Meyen, Vergason ve Whelen,1996). 

 

Genel eğitim işbirliği modelinin bileşenleri esnek bölümleştirme, program sahipliği, 

destekleyici tutumların tanınması ve gelişimi, programın etkililiğinin bir ölçümü olarak 

öğrenci değerlendirmesi, kaynaştırmayı destekleyici sınıf değişiklikleri olarak belirlenmiştir 

(Meyen, 1996). Bu modelde her bileşen birbirini etkilemekte, tek başına etkili biçimde 

işlememektedir. 

 

Özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim ortamlarında eğitilmeleri sürecinde danışmanlık 

hizmeti, sınıf öğretmeninin gereksinim duyduğu alanlarda özel eğitim öğretmenine danışması 

şeklinde gerçekleşmektedir. Bu süreçte, genel eğitim öğretmeni özel eğitim öğretmenine 

özellikle özel eğitim gereksinimleri olan öğrenciye eğitim programını, eğitim materyallerini,  

araç–gereçlerini ve değerlendirme yöntemlerini nasıl uyarlayacağı konularında danışmaktadır 

(Cook ve Friend, 1991b; Kochhar ve ark, 2000; Mastropieri ve Scruggs, 2000a; Mercer ve 

Mercer, 2005).  

 

Danışmanlık hizmetinin, özel gereksinimli öğrencinin davranış ve öğrenme sorunlarının 

çözümlenmesinde özellikle sınıf öğretmeninin kendisi tarafından gerçekleştirilmesini 

sağladığı belirtilmektedir. Dolayısıyla sınıf öğretmeninin öğretmenlik bilgi ve becerilerinin 

gelişmesine de katkıda bulunduğu vurgulanmaktadır (Cook ve Friend, 1991b). Diğer yandan 

bu modelin uygulanmasında karşılaşılan engeller, bilgi ve beceri paylaşımı için yetersiz 
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zaman, yetersiz yönetici desteği, özel eğitim öğretmeninin kabul edilmemesi ve danışmanlık 

becerilerindeki yetersizlikler olarak ifade edilmiştir.  

 

Genel eğitim sınıf ortamında sunulan destek hizmetlerden sınıf içi destek hizmetlerini ele 

aldığımızda, son yıllarda sınıf içinde öğrencilere ve öğretmene doğrudan destek hizmeti 

olarak ifade edilen işbirliği ile öğretim (co-teaching) uygulamasının giderek yaygınlaştığı 

görülmektedir. Bu uygulamanın sınıf temelli işbirliği şekillerinden biri ve daha geleneksel 

özel eğitim destek hizmeti verme modellerinden kaynak oda hizmetlerine bir alternatif olduğu 

düşünülmektedir (Adams ve Cessna, 1993; Bauwens ve Hourcade, 1991a; Dieker ve 

Murawski, 2003; Hourcade ve Bauwens, 2001; Johnston ve Ark, 2000; Murawski, 2005; 

Santamaria ve Thousand, 2004; Weiss, 2004; Wilson, 2005; Zigmond, 2001; Zigmond ve 

Magiera, 2001).  

 

İşbirliği ile öğretim, hem genel eğitim sınıfındaki özel gereksinimli olan ve olmayan 

öğrencileri hem de genel eğitim öğretmenini destekleme yollarından biri olup, genel ve özel 

eğitim öğretmenlerinin öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme sorumluluklarını 

paylaşarak, aynı sınıf ortamında birlikte çalışmaları anlamına gelmektedir (Alsoop, Santos ve 

Linn, 2000; Appl ve Ark., 2001; Friend ve Reising, 1993; Friend ve Cook, 2003c; Gable ve 

Hendrickson, 1996b; Kochhar ve Ark, 2000; Villa ve Ark, 2004; Walther–Thomas ve Bryant, 

1996).  

 

Diğer bir deyişle işbirliği ile öğretim, genel eğitim programının yapılarını, içeriğini ve 

adımlarını bilen genel eğitim sınıf öğretmenleri ile öğrencilerin bireysel öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilen ve bu gereksinimlere göre eğitim ve öğretim programını 

uyarlayabilen özel eğitim öğretmenlerinin güçlerini birleştirmeleridir (Cook ve Friend, 1995c; 

Hourcade ve Bauwens, 2001; Gable ve Hendrickson, 1993a; Gately ve Gately, 1993; Inos ve 

Quigley, 1995; Zigmond, 2001). İşbirliği ile öğretim öğretmenlerin, öğretim öncesinde, 

sırasında ve sonrasında her adımı birlikte karar vererek gerçekleştirmeleri, sorumlulukları 

paylaşmaları ve bu süreçte etkileşim, iletişim, birbirlerine karşı güven oluşturmaları açısından 

evliliğe (Cook ve Friend, 1991a; Friend ve Cook, 2003; Kluwin, Gonsher, Koren ve Samuels, 

1996; Villa ve Ark., 2004) veya birlikte dans etmeye (Adams ve Cessna, 1993; Halvorsen ve 

Neary, 2001) benzetilmektedir.  
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İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerdeki 

kaynaştırma uygulamaları incelendiğinde, genellikle 1970’li yılların başından 1990’lı yılların 

başına kadar kaynaştırma uygulamalarını sürdürdükleri ve 1990’lı yılların başından itibaren 

bütünleştirmeye doğru gerekli yasal düzenlemelerle birlikte bir geçiş yaptıkları 

gözlenmektedir. Bu ülkelerin büyük bir kısmında özel eğitim gereksinimi olan bireylerin 

akranları ile birlikte aynı eğitim ortamlarında bulunmalarına yönelik bütünleştirme 

uygulamalarının yapıldığı ve özel eğitim destek hizmetlerinin de bu yerleştirmede önemli rol 

oynadığı dikkat çekmektedir (Dworet ve Bennett, 2002; Government of Alberta, 2002; 

OECD, 1999). 

Diğer ülkelerde bu yasal düzenlemeler yapılırken, Türkiye’de benzer yasal düzenlemeler 

gündeme gelmiştir. Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları 1983’lü yıllarda başlamış olmakla 

birlikte, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe 

girmesinden sonra yaygınlaştığı gözlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 

eğitim çağındaki 1.861.354 özel gereksinimli bireyin 67.756 ilköğretim sınıflarında yer 

almaktadır. Bu öğrencilerin 56.716 (%75.21)’i kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında 9.252 

(%24.784) si ayrıştırılmış özel eğitim okullarındadır (M.E.B., 2007). Yasal düzenleme ve 

sayısal artışa karşın eğitim sisteminin yapısına ve çocukların gereksinimlerine uygun 

politikalar ve modeller geliştirilmediği için kaynaştırma uygulamasında sorunlar 

yaşanmaktadır.  

 

Kaynaştırma uygulamasının ülkemizde uygulanan şekline bakıldığında sadece fiziki 

kaynaştırmanın gerçekleştiği ve çoğu kez kaynaştırmanın özel gereksinimli öğrencilerin 

genel eğitim sınıflarına yerleştirilmesiyle başlayıp biten bir süreç olarak anlaşıldığı 

görülmektedir. Oysa kaynaştırmanın engelli öğrencinin genel eğitim sınıflarına 

yerleştirilmesinin yanı sıra çeşitli düzenlemeleri ve stratejileri gerektiren teknik bir 

uygulama olarak görülmesi gerekmektedir. Ülkemizde şu anki mevcut haliyle sınıf 

öğretmenine ve özel gereksinimli öğrenciye destek özel eğitim hizmetleri 

sağlanamamaktadır. Uysal (1995)’ın da belirttiği gibi özel gereksinimli öğrencilere ve/veya 

öğretmenlere destek hizmeti sağlayacak yeterli personelin olmaması önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar sınıf öğretmenlerinin destek hizmet almak için 



19 

 

gönüllü olmadıklarını, destek hizmet almaya hazır olmadıklarını göstermektedir (Batu, 

1998). Kaynaştırmaya yerleştirilecek öğrencilerin çoklu disiplinler yaklaşımıyla tüm yönleri 

değerlendirilmemekte, eğitim gereksinimleri eğitsel tanı ve değerlendirme sürecindeki 

yetersizlikler nedeniyle kapsamlı olarak belirlenememektir. Bu nedenle “en az kısıtlayıcı 

ortam” ilkesine göre bir yerleştirme gerçekleşmemekte, genellikle öğrenciler okulda özel 

sınıf olmaması durumunda kaynaştırmaya yönlendirilmekte kaynaştırma özel gereksinimli 

çocuklar için öncelikli yerleştirme seçeneği olarak düşünülmemektedir. 

 

Kaynaştırma uygulaması yapılan kurumların fiziki, sosyal, psikolojik ortamlarında özel 

eğitim gerektiren öğrencinin gereksinimleri çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmadan 

uygulama yapılmaktadır. Oysa kaynaştırmanın başarılı olmasının en önemli koşullarından 

biri özel gereksinimli öğrencinin normal sınıfta tam olarak kabul edilmesini sağlayacak 

ortamın hazırlanmasıdır (Kırcaali-İftar, 1998). 

 

Öğretmenler ve diğer okul personeli, öğrenciler, aileler ve yakın çevreleri özel eğitim 

gerektiren bireyin özellikleri, hakları ve eğitimleri konusunda bilgilendirilmeden 

kaynaştırma uygulanmaktadır. Oysa kaynaştırma sınıfı öğretmeninin kaynaştırma 

uygulamasının özel gereksinimli öğrencilerin hakkı olduğunu inanması, gerekleri yerine 

getirildiğinde başarıya ulaşılacağına güvenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmen 

kaynaştırmada ortaya çıkabilecek sorunları gidermede gerekli çabayı göstermeye ve 

başkalarıyla işbirliği yapmaya hazır olmalıdır. Ancak öğretmenlerin destek hizmet almak ve 

işbirliği yapmak konusundaki görüşleri farklılık göstermektedir (Batu 1998). 

 

Sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin hizmet öncesi eğitimlerinde özel eğitim gerektiren 

öğrenciler, eğitimleri ve kaynaştırmaları konularında eğitim almadıkları için kaynaştırmaya 

yönelik tutumları genellikle olumlu değildir. Öğretmenlerin çoğunluğu ayrı özel eğitim 

okullarının özel gereksinimli çocuklar için daha gerekli olduğu konusunda görüş birliği 

içindedirler ( Şen, 1991; Günayer, 1995; Diken, 1998). 

 

Kaynaştırma uygulaması yapan sınıf öğretmeni, sınıfındaki özel gereksinimi olan 

öğrencisine uygulayacağı öğretim, öğrencinin öğretim sitili, eğitim programının uyarlanması 



20 

 

ve bireyselleştirmesi konularında yeterli bilgi ve becerisi olmadığı için gerekli uyarlamalar 

yapamamakta, uygun öğretim stratejilerini uygulayamamaktadır. Salend (1998), 

öğretmenlerin öğretimsel uyarlamalar yaptıklarında özel gereksinimi olan öğrencilerin 

başarılı öğrenmeler sergilediklerini, bu tür uyarlamaların sadece özel gereksinimli 

öğrencilerin performansını değil diğer öğrencilerin performansını da olumlu yönde 

etkilediğini belirtmektedir. Cargo, Avnn ve Dunn (1986)’nın yaptıkları çalışmada öğrencinin 

öğrenme stilleri ile örtüşen öğretimsel stratejilerin öğrencinin akademik performansını ve 

sınıf davranışlarını geliştirdiğini bulmuşlardır (Akt. Salend, 1998).  

 

Öğretmenin bu bilgi ve becerileri kazanmasının yanı sıra etkili sınıf yönetimi tekniklerini 

uyguluyor olması da kaynaştırma ortamına yerleştirilen öğrencisinin sınıfta başarılı 

olmasının en önemli koşullarından biri olarak kabul edilmektedir. Stephens (1980), etkili 

sınıf yönetimini öğretmenlerin, öğrencilerin sınıftaki yaşamını hoş, güvenli, anlamlı ve 

düzenli olmasını sağlamak için yapması gerekenler olarak tanımlamaktadır (Akt: Lewis ve 

Doorlag, 1999). Sınıf kurallarının öğretilmesi, öğrenci davranışlarının değiştirilmesi, eğitim 

ortamının çekici kılınması etkili sınıf yönetiminin öğelerindendir (Kırcaali-İftar 1998). 

Ancak uygulamalar, sınıf öğretmenlerinin öğretim stratejilerinin geliştirilmesi, eğitim 

programlarının bireyselleştirilmesi, etkili sınıf yönetimi konularında yetersiz olduklarını 

göstermektedir (Uysal, 1995). Öğretmen yetiştirme programlarının gözden geçirilerek 

öğretmen adaylarının genel ve özel eğitim öğretim elemanları tarafından hazırlanması ve 

hem genel hem de özel eğitim konularında uygulama yapmalarının sağlanması sorunların 

çözümünde önemli görülmektedir.  

 

Kaynaştırma uygulamalarında ilköğretim okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin rollerinin 

değiştiği görülmektedir. Sınıf öğretmenleri kaynaştırma uygulamasında özel eğitime 

gereksinimi olan öğrencinin eğitimsel gereksinimlerini karşılaması gereken öncelikli kişi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, sınıf öğretmenlerinin var olan rollerinin, farklı 

beceri ve öğrenme düzeylerine uygun eğitim-öğretim programları ve planları hazırlama, bu 

program ve planlarda gerekli uyarlamalar ve düzenlemeler yapabilme, materyal 

geliştirebilme, sınıf yönetimi, özel eğitime gereksinimi olan bireyin sınıf içerisinde sosyal 
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kabulünün sağlanması gibi (Interstate New Teacher Assessment and Support Council, 1992; 

Whitaker, 2001) farklı yeni rolleri içerdiği görülmektedir. 

 

Çoğu sınıf öğretmeni bireysel farklılıklara sahip öğrenciler ile daha sık karşı karşıya gelmeye 

başladıkları için yeni ve farklı mesleki problemler ile karşılaşmaktadır (Mcgregor, ve Ark., 

1998). Öğrencilerin farklı bireysel özelliklerine yönelik öğretim programlarında ve 

planlarında düzenlemeler yapma, farklı öğretimsel materyaller kullanma, öğrencinin bireysel 

gereksinimlerini belirleme ve buna uygun sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda önlemler alma gibi 

farklı mesleki rol ve sorumluluklar öğretmenleri sürekli gelişmeye doğru yöneltmektedir. 

Bunun yanında öğretmen yetiştirme programlarında özel eğitim ve kaynaştırma ile ilişkili 

bilgi ve becerilerin kazandırılmamasına bağlı olarak öğretmenlerin kaynaştırma 

uygulamalarına ve destek özel eğitim hizmetlerine yabancılık çektikleri görülmektedir (Diken 

ve Sucuoğlu, 1999). Bunları ortadan kaldırabilmek eğitimden sorumlu kurum ve kuruluşların, 

öğretmenlerin değişen koşullara uyum gösterecek beceri ve stratejileri edinmeleri için gerekli 

mesleki gelişim fırsatlarını sağlayarak, öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini 

desteklemeleri gerekmektedir (McGregor ve Ark, 1998). 

 

Michigan Eyaleti, Ann Arbor bölgesindeki eğitim sistemi içerisinde kaynaştırma ile ilgili 

olarak yaşanan sıkıntılar incelendiğinde, bu problemlerin kökeninde yer alan nedenlerden 

birisinin, bu uygulamada yer alan personelin uygun ve sürekli şekilde mesleki gelişimini 

destekleyici hizmetlerin sağlanmadığından kaynaklandığı görülmüştür (Scheetz, 2001). Özel 

eğitim ve genel eğitim öğretmenlerinin rollerinin değişmesi ve bu rol değişikliklerinin 

öğretmenler tarafından tam olarak bilinmemesi onların kendilerini geliştirememelerinde 

önemli bir etken olarak görülmektedir. Okulların bu konuda almaya çalıştıkları temel 

önlemlerden biri ise uzmanların öğretmenler ile deneyim ve bilgilerini paylaşmalarını 

sağlayarak uygulamaya katılan öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Ayrıca, bu inceleme sonucunda oluşturulan eylem planında belirtilen öncelikli hedeflerden 

birisi, öğretmenler için sürekli bir mesleki gelişim olanağının sağlanmasıdır (Sheetz, 2001). 

 

Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarında öğretmenlerin yeterli olabilmeleri ve bu 

uygulamaların başarılı olabilmesi için öğretmenlerin bu konularda hem hizmet öncesi hem de 

çalıştıkları dönemlerde hizmet içi eğitim almaları gerektiği görülmektedir. Özel gereksinimi 



22 

 

olan öğrencilerin eğitimlerini sağlamada öğretmenlerin daha farklı becerilere ve bilgilere 

sahip olmalarının gerekliliği ve bunun için de bu bilgi ve becerilerin öğretmenlere hizmet içi 

eğitimler (Yıkmış, Şahbaz ve Peker, 1997) yoluyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Bu 

bilgi ve beceriler içerisinde eğitim ve öğretim programlarını uyarlayabilme ya da uygun yeni 

programlar oluşturabilme ve özel gereksinimi olan öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak 

sınıf ortamları yaratacak uygun öğretimsel uygulamaları ve stratejileri kullanabilme sayılabilir 

(Alberta Learning, 2000). 

 

Kaynaştırma programlarının başarısının arttırılması, mevcut durumun iyileştirilmesi, eğitimde 

yeni kavramlar, ileri teknoloji yeni bakış açıları ışığında, toplumsal ve politik tutumlarda 

değişme, eğitim-öğretim, ortam, tür ve düzeylerinde toplumsal bir dayanışma içinde sistemli 

bir değişiklikle sağlanabilecektir.  

 

Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasında istendik hedeflere ulaşabilmek gelişmiş 

ülkelerde kaynaştırma hizmetlerinin nasıl uygulandığının araştırılarak bir değerlendirmenin 

yapılması ve ülkemiz için uygun kaynaştırma uygulaması stratejileri ve uygun hizmet 

koşullarının belirlenmesi ile mümkün olabilir. Ülkemizde kaynaştırma konusunda daha çok 

özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik tutum ve görüşlerin incelendiği, 

(Batu, 1998; Diken ve Sucuoğlu, 1999) kaynaştırma uygulamasının başarıya ulaşmasını 

sağlamada etken olan kaynaştırma sınıfının hazırlanması, özel gereksinimli çocukların eğitsel 

gereksinimlerinin ve öğrenme stillerinin belirlenmesi, eğitim programının bireyselleştirilmesi, 

etkili öğretim strateji ve tekniklerinin geliştirilerek uygulanması, etkili sınıf yönetimi ve 

tekniklerinin kullanılması konularında çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

ileri ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılıp, Türkiye için geçerli ve 

uygulanabilir bir model bugüne dek ortaya konulamamıştır.  

 

Türkiye’de özel gereksinimi olan çocukların kaynaştırılmış ortamlarda mevcut durumunun 

saptanarak ileri ülkelerdeki gelişmeler ve uygulamalarla bir karşılaştırılmasının yapılmasına, 

özel gereksinimli çocukların ve ailelerin eğitimine, eğitimcilerin sorunlarını gidermeye, ülke 

genelinde kamu yatırım ve uygulamaları ile birlikte, özel kurum ve kuruluşların da yatırım ve 

uygulamalarına yol gösterici olabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışmaya gereksinim 
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duyulmaktadır. Ayrıca Türkiye’de var olan sistemi iyileştirmeye, geliştirmeye yönelik özel 

gereksinimli öğrenciler için hangi eğitim ortamlarının, hangi yöntemlerin daha uygun olacağı 

konusunda pilot projeler geliştirilmesine, uygulanmasına ve kaynaştırma eğitimi modelleri 

önerilmesine gerek vardır. 

 

Bu nedenle projenin genel amacı; ilgili alan yazın ve uygulamaları inceleyerek mevcut 

durumu saptamak, uygun kaynaştırma modelleri geliştirilmesine yönelik hizmetleri alt 

projeler halinde planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve uygulanabilir bir model 

geliştirmektir. 

Projenin Önemi 

Ülkemizde kaynaştırma uygulaması 1983’lü yıllardan beri uygulanmakta ve bu uygulamalara 

yerleştirilen özel gereksinimli öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kaynaştırma 

uygulamaları özel gereksinimli öğrencilerin yanında anne-babaları, engelsiz bireyleri ve 

bunların anne-babalarını, öğretmenleri, okul yöneticilerini, alanda çalışan özel eğitimcileri de 

içine alan geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname de (1997), kaynaştırmanın tanımı yapılmakta ve özel gereksinimli 

öğrencilerin eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde kaynaştırma uygulamasının öncelikli olarak 

yer aldığı görülmektedir. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatının VIII. Beş Yıllık Kalkınma 

Planında da kaynaştırma uygulamasına yer verilmekte, gelecek beş yıl içinde uygulanması 

planlanmaktadır. Özel gereksinimli öğrencilerin topluma kazandırılmasında kaynaştırma 

programlarının yaygınlaştırılması ve bu programların başarı ile yürütülmesi yasal düzenleme 

ve planlamalarda önemli bir yer tutmaktadır.  

 

İleri ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçları, dünya ülkelerinin kaynaştırma uygulamasına 

politika ve ekonomik bazda verdiği destekler, Türkiye’de kaynaştırma uygulamasındaki 

artış, kaynaştırma eğitiminin gelecekte de yaygınlaşarak uygulanmaya devam edeceğini 

göstermektedir. Bu varsayımda bu uygulamadan elde edilen yararlar kadar, bu uygulamanın 

temelini oluşturan insan hakları, demokrasi, eşitlik, eğitimde fırsat eşitliği gibi dünya 

ülkeleri üzerinde geniş ölçüde kabul gören kavramlar etkili olmaktadır. Uygun kaynaştırma 

program ve modellerinin geliştirilebilmesi için halen uygulanmakta olan kaynaştırma 
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programlarının çocuğun gelişimi ve sosyal kabulü üzerindeki etkilerinin incelenmesi, 

programdaki sorunların ve kaynaştırmaya yönelik öğretmen, yönetici ve engelli olmayan 

çocuk ve anne-babalarının tutumlarının belirlenmesi, sınıf öğretmeninin öğretim programını 

uyarlama, öğretim stratejilerini uygulama, sınıf yönetimi, işbirliği yapma gibi konularda 

etkililiğinin değerlendirilmesi, destek hizmetlerin yeterliliği gibi bir çok alanda 

araştırmaların yapılması dolayısıyla öncelikle kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili ayrıntılı 

bilgilerin toplanması gerekmektedir. Ülkemizde özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma 

uygulamasının giderek yaygınlaştırılmasına karşın uygulamaya ilişkin çok az sayıda çalışma 

yapıldığı görülmektedir. Kaynaştırma alanında sınırlı sayıda yapılmış çalışmalar, 

kaynaştırma politikalarının oluşturulmasında, uygun modellerin geliştirilmesinde yeterli 

katkı sağlayamamaktadır.  

 

Böyle bir çalışma ile Türkiye’de uygulanan kaynaştırma programlarını iyileştirmeye, 

geliştirmeye yönelik alt projelerin oluşturulabileceği, bu projelerin uygulanması ve 

değerlendirilmesi ile kaynaştırma uygulamalarının başarısının artmasına katkıda 

bulunulabileceği ve uygun eğitim modellerinin önerilebileceği beklenmektedir.        

 

III. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Araştırmanın deseni niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak 

düzenlenmiştir. Eğitim sürecinin düzenlenmesi, sürecin uygulanması ve değerlendirilmesi 

aşamalarını içeren bir araştırma yapılması nedeniyle araştırma deseni olarak niteliksel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Niteliksel araştırmalar farklı değişkenler çerçevesinde, 

yoğun veri toplamayı gerektiren, geniş zaman diliminde, doğal ortamlarda yapılan 

araştırmalardır. Eğitim ortamlarında uzun soluklu ve uygulamaya yönelik araştırmaların 

Niteliksel Araştırma yöntemleri ile düzenlendikleri ve araştırma süreçlerinde daha etkili 

oldukları görülmektedir. Niteliksel araştırmalarda verilerin sağlıklı şekilde elde edilmesi için 

üçgenleme (Triangulation) yapılması önerilmektedir. Üçgenlemede ise verilerin çeşitli 

kaynaklardan toplanması gerektiği vurgulanmaktadır. Niteliksel araştırmalarda veri 

toplamanın birden fazla yöntem, birden fazla veri toplama stratejisi, birden fazla veri 
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kaynağı ve birden fazla araştırmacı tarafından yapılması bir zorunluluk olarak görülmektedir 

(Kış, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırma sürecinde niteliksel araştırma deseni 

altında eylem araştırması, odak grup görüşmesi, yarı yapılandırılmış görüşmeler, saha 

çalışmaları temel uygulama ve veri toplama yöntemleri olarak uygulanmıştır. 

 

Eylem Araştırması: Uygulamalı nitel araştırmalardan biri olan eylem araştırmaları eleştirel 

yansıtma ve sorgulama yoluyla yaşamın kalitesini arttırmak için önceden planlanmış, 

düzenlenmiş ve işbirliğine dayalı sistematik incelemelerdir (Boğdan ve Biklen, 1998; 

Johnson, 2002; Mills, 2003; Akt, Uzuner, 2005). Öğretmenler, okul müdürleri ya da diğer 

paydaşlar öğretimin kalitesini arttırmak için veri toplarlar. Ölçme, keşfetme, araştırma, 

tartışma, belgelendirme, değerlendirme, analiz etme, iyileştirme ve gözden geçirme 

döngüsel eylemler olarak gerçekleşir (Uzuner, 2005). 

 

Eylem araştırması açık uçlu bir süreçtir. Önceden belirlenmiş hipotezlerle başlatılması çok 

zordur. Araştırma uygulamacının fikri ile ortaya çıkar. Araştırma süreci, bu fikrin 

izlenmesiyle başlar, nasıl ilerlendiği izlenir ve süregelen izleme süreciyle istenilen sonuca 

doğru gidilip gidilemediğinin değerlendirilmesiyle sürer. Eylem araştırması, bu şekli ile 

bakıldığında, kendini değerlendirme yöntemi olarak görülebilmektedir (Kış, 2007). Eylem 

araştırması var olan problemi belirlemede ne yapıldığının ve bu problemin çözümüne 

yönelik neler yapılabileceğinin düşünülmesi, ortaya çıkan sonucun uygulanması, uygulama 

ile ilgili yansıtmanın yapılması ve yapılanların niçin daha iyi olduğunun belirlenmesi 

sürecidir (McNiff, Gendy ve Elliot, 2001). Eylem araştırması, yapılan çalışmanın 

araştırmacının istediği gibi olup olmadığını belirlemek için, araştırmacının kendi çalışmasını 

incelemesinin pratik bir yoludur (McNiff, 2002). Eğitimde eylem araştırması, öğretmenin 

gelecekteki uygulamalarını yapılandırabilmesine ve değiştirebilmesine yönelik bir niyetle 

öğretmen tarafından yapılan sistematik bir araştırmadır. Bu araştırma, öğretmenin 

bulunduğu ortamın, öğrencilerinin ve çalıştığı okulun bağlamı içerisinde ortaya çıkan 

eğitimsel konular ile ilgili sorular üzerinde birinci elden yapılandırılmaktadır (Ferrance, 

2000).  
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Odak grup görüşmeleri, ilk yıllarda özel sektörde tüketicilere yönelik araştırmalar yapmak 

için geliştirilmiştir. Daha sonraları eğitim alanında kullanılmaya başlanmıştır. Odak grup 

görüşmeleri eğitim ve sosyal bilimler alanında zamanla yaygınlaşmıştır. Odak grup 

görüşmelerinin çok sayıda bireylerden görüş almak amacıyla kullanıldığı ve aynı zamanda 

katılımcılarla derinlemesine yapılan tartışmalar ve beyin fırtınaları ile ayrıntılı düşünce ve 

görüşlere ulaşmanın mümkün olduğu belirtilmektedir (Basch, 1987; Kırcaali-İftar, 2004; 

Panyan, Hillman ve Liggett, 1997; Dawson, Mandeson ve Tallo, 1993). 

 

Araştırma içerisinde odak grup görüşmeleri, okul personeli ve proje uygulamalarına katılan 

stajyer öğrencilerden oluşturulan iki grupla gerçekleştirilmiştir. Okul personeli, yöneticiler ve 

öğretmenler olarak ikiye ayrılmıştır. Yöneticiler grubu proje için görevlendirilmiş iki müdür 

yardımcısı, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, rehber öğretmen ve psikolojik 

danışman olmak üzere dört kişiden oluşmuştur. Okulda görevli ve proje uygulamalarına 

katılan on iki sınıf öğretmeni ayrı bir görüşme grubu olarak ele alınmıştır. Stajyer öğrenci 

grubu ise 2005-2006 eğitim-öğretim yılı on kişi birinci ve 15 kişi ikinci yarıyıl içerisinde 

görev alanlar olarak ikiye ayrılmış toplam 25 stajyer öğrenciden oluşmuştur.  

 

Odak grup görüşmeleri okul binasında ve fakülte binasında gerçekleştirilmiştir. Odak grup 

görüşmelerinin görüntü kayıtları alınarak ve iki araştırmacının aldıkları notlar ile veriler 

toplanmıştır. Araştırmacılardan biri görüşmeleri yaparken bir diğeri de görüntü kayıtlarını 

oluşturmuştur. Görüntü kayıtları farklı çalışmalar içerisinde de kullanıldığı için odak grup 

görüşmelerinde yer alan katılımcılar tarafından etkilenme söz konusu olmamıştır.  

 

Görüşme soruları, her gruba özgün hazırlanmıştır ama ortak konular üzerinde 

yapılandırılmıştır. Alan yazın incelemeleri ve projenin işleyiş sürecinin temel basamakları göz 

önüne alınarak yapılan öğretmen seminerleri, değerlendirme, müdahale, BEP, eğitim-öğretim 

sürecinin düzenlenmesi, mesleki gelişim etkinlikleri, okul içerisinde görevli personelin 

işbirliği becerileri gibi temel konularda düşünceleri alınmıştır. Her gruba sekizer soru 

sorulmuş ve grup dinamiğine göre alt soruların sayısı değişiklik göstermiştir (Ek2). 
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Odak grup görüşmelerinde yönetici grubunun görüşmeleri 68 dakika 38 saniye sürmüştür. 

Öğretmen grubunda ise görüşme süresi 76 dakika 15 saniye, sürmüştür. Öğrenci grubu I 

görüşmesi ise 58 dakika 23 saniye öğrenci grubu II görüşmesi ise 82 dakika 15 saniye 

sürmüştür. Odak grup görüşmeleri toplam 41 kişi ile yapılmış ve 284 dakika 91 saniyede 

tamamlanmıştır. 

 

Tablo 1 Odak Grup Görüşme Grup ve Katılımcıları 

Odak Grup Görüşme Grup ve Katılımcıları 

Gruplar Ortam Katılımcı Sayısı Görüşme Süreleri 

Yönetici Grubu Müdür Odası-Okul binası  4 kişi 68:38 

Öğretmen Grubu Kütüphane-Okul binası 12 kişi 76:15 

Öğrenci Grubu I Özel Eğitim Seminer Odası-

Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi 

10 kişi 58:23 

Öğrenci Grubu II Özel Eğitim Seminer Odası-

Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi 

15 kişi 82:15 

TOPLAM 2 farklı ortam 41 kişi 284:91 

 

 

Odak grup görüşmeleri görüntü kayıtlarının dökümleri yapılmıştır. Yapılan dökümler 

formlara aktarılmış ve gruplara sorulan sorular altında sınıflanmıştır. Bu işlemi grup 

görüşmelerine katılan bir araştırmacı ve onunla birlikte çalışan 4 lisans öğrencisi yapmıştır. 

Analiz aşamasında, döküm aşamasına katılan öğrencilere adım adım neler yapmaları gerektiği 

konusunda yönergeler yazılı olarak verilmiş ve örnek bir video üzerinde bu sürecin nasıl 

gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Bu süreçte soru ve cevap yoluyla yapılacak işlemler aşamalı 

olarak gösterilmiştir. Sonrasında dökümler kontrol edilmiş ve problem olan dökümler yeniden 

yapılmıştır. Analiz aşamasında ise, sürece katılan iki araştırmacı analiz aşamasını 

gerçekleştirmiş ve üçüncü bir araştırmacı tarafından bu süreç gözden geçirilmiştir. Elde edilen 

veriler ise Bulgular bölümünde sunulmuştur.  
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Katılımcılar 

 

Projede kaynaştırma uygulama okulu olarak Mamak ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

bir ilköğretim okulu belirlenmiştir. Uygulama okulunun belirlenmesi için alan yazın 

incelemesi yapılarak bir kontrol listesi oluşturulmuş ve araştırmacıların ortak katılımı ile 

düzenlenen bir toplantıda bu araca son hali verilmiştir. Bu kontrol listesi kullanılarak 

belirlenen ilköğretim okulları hakkında gereksinim duyulan bilgiler edinilmiş ve temel 

ölçütleri karşılayan okullar gözlem amacıyla ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler sonucunda elde 

edilen verilerden hareketle proje uygulama okuluna karar verilmiştir. Proje uygulamaları 

içerisinde 1., 2. ve 3. sınıflarda çalışan öğretmenler, okul yöneticileri, okul rehber öğretmeni 

ve geçici görevlendirme ile projenin uygulanmasına yönelik atanan bir özel eğitim zihin 

engelliler sınıf öğretmeni olmak üzere 14 personel yer almıştır. Projenin uygulamaya 

başlamasından bir yıl sonra Okul personelinden 5 öğretmen farklı nedenler ile okuldaki 

görevlerinden ayrılmak zorunda kalmış ve onların yerine yeni gelen 5 öğretmen proje 

uygulamalarına katılmıştır. Öğretmenlerden 7’si erkek 7’si kadındır. Meslekte çalışma yılları 

3–25 yıl arasında değişiklik göstermiştir. Araştırmanın yapıldığı okulda çalışma yıllarının ise 

1–21 yıl arasında olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin 3’ünün öğretmen lisesinden sonra 

önlisans tamamladığı, 2’sinin Eğitim Yüksek Okullarından, 3’ünün Eğitim Enstitülerinden ve 

4’ünün Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği anabilim dalının farklı alanlarından ve 2’sinin 

öğretmenlikle ilgili olmayan farklı lisans programlarından mezun oldukları belirlenmiştir. 
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Tablo 2: Projeye Katılan Öğretmen ve Yönetici Bilgileri 

Projeye Katılan Öğretmen ve Yöneticiler 

 Öğretmen/Yönetici 

Cinsiyet 7 Erkek 

7 Kadın 

Meslekteki Çalışma 

Süreleri 

3-25 yıl 

Okulda Çalışma 

Süreleri 

1-21 yıl 

Mezun Olunan 

Bölümler 

3 ön lisans prog. 

2 Eğitim Yüksek Okulu 

 3 Eğitim Enstitüsü  

4 Eğitim Fakültesi (sınıf öğretmenliği dışında) 

2 farklı lisans programı 

 

Projenin uygulama kapsamına alınan okulun 1.2.3.sınıf ve şubelerinde bulunan kaynaştırma 

yerleştirmesi yapılmış öğrenciler ve öğretmen görüşleri ile belirlenen 128 öğrencinin yapılan 

çeşitli eğitsel değerlendirmeler ile 94’nün özel gereksinimli ya da risk grubu olduğu ve 

araştırmanın katılımcıları arasında yer alabileceği belirlenmiştir. 1. sınıflarda 36, 2. sınıflarda 

35, 3. sınıflarda 23 olmak üzere toplam 94 öğrenci risk grubunu oluşturmuştur. Mamak RAM 

verilerine göre tanı almış 8 özel eğitime gereksinimi olan öğrenci de bu gruba dâhil edilmiştir.  

 

Tablo 3: Özel Gereksinimli ve Risk Grubundaki Öğrenci Sayıları 

Proje Özel Gereksinimli Öğrenciler 

1. Sınıflar 4 şube 36 öğrenci 

2. Sınıflar 4 şube 35 öğrenci 

3. Sınıflar 4 şube 23 öğrenci 

TOPLAM 12 şube 94 öğrenci 
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Veri Toplama Araçları 

Proje içerisinde kullanılan veri toplama araçları çoğunlukla bu proje için geliştirilmiş 

araçlardır. Özel gereksinimli bireylerin okul içerisinde belirlenmesi, eğitsel değerlendirmeleri 

ve gelişimlerinin çok yönlü incelenmesi ve izlenmesi için araçlar geliştirilmiştir.  

 

Projenin kabulünden sonra ilk yılında mevcut durumun saptanabilmesi için geliştirilen bir 

anket ile Türkiye’de kaynaştırma uygulamalarına yönelik farklı gruptaki kişilerin 

düşüncelerinin belirlenmesi düşünülmüştür. Araştırmada ilköğretim düzeyinde öğrenim gören 

engelli öğrencilerin bulunduğu kaynaştırma okullarındaki uygulamalara ilişkin öğretmen, 

yönetici ve anne-babaların görüşlerini belirlemek amacıyla grup tarafından geliştirilen 

Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Durum Saptama Anketi kullanılmıştır. Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları tarafından 

geliştirilmiş olan anket, yönetici, öğretmen ve anne-baba formu olmak üzere üç ayrı formdan 

oluşmaktadır. Aracın uygulanması ve makaleye dönüştürülmesi Kargın, Sucuoğlu ve Acarlar 

(2003) tarafından gerçekleştirilmiştir (Ek.3). 

 

Projenin uygulanmasında özel gereksinimli bireylerin ve risk grubu öğrencilerin 

belirlenmesine yönelik kullanılan ilk araç %25’lik dilim gösterge aracıdır (Heward, 2006). Bu 

araçta, %25’lik dört satırdan oluşan ve öğretmenlerin bu %25’lik başarı dilimlerine düşen 

öğrencilerinin adlarını ve soyadlarını yazabilecekleri ek sütunlar yer almıştır. Öğretmenlerden 

verilen bu formlarla eğitimsel değişkenlere göre sınıfındaki öğrencileri en üstte %25’lik başarı 

dilimindekiler ve en alttaki %25’lik başarı diliminde olanları sınıflandırmaları istenmiştir. 

Buradaki düşünce uç noktalardaki ve öğretimin uyarlanmasını gerektiren öğrencilerin 

belirlenmesidir (Ek.4). 

 

Öğrencilerin belirlenmesinde kullanılan %25’lik gösterge aracı ile birlikte sınıflarda sınıf 

ortamının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen “Sınıf Ortamını Değerlendirme Kontrol 

Listesi” geliştirilmiştir (Ek.5). Araştırmacıların geliştirdiği bu araç, sınıflardaki fiziksel 

koşullar ve öğretimin düzenlenmesi, uygulanması, materyal kullanımı ve değerlendirilmesi 

aşamalarını gözlemlemeyi sağlayan bir araçtır. Bu aracı iki araştırmacı, eğitim verilen dört 
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stajyer öğrenci, rehber öğretmen ve gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen sınıf içi 

gözlemlerle uygulamışlardır. Aracın uygulama aşamasında bir öğretmen ya da araştırmacı ve 

bir stajyer öğrenci olmak üzere iki kişi eş zamanlı olarak sınıf ortamını gözlemlemişler ve 

gözlemlerini tutarlılık yönünden karşılaştırmışlardır. 

 

Öğretmenlerin görüşleri ile belirlenen risk grubu olarak tanımlanan ve tanı almış özel 

gereksinimi olan öğrencilerin Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik Derslerindeki güçlüklerini 

ve performanslarını belirlemeye yönelik bir adım olarak öğretmenlerden araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiş “Türkçe Dersi Kontrol Listesi” (Ek.6), “Hayat Bilgisi Kontrol Listesi” 

(Ek.6) ve “Matematik Dersi Kontrol Listesi” (Ek.6) kullanılarak, her bir özel gereksinimli ve 

risk grubu öğrencileri için formları doldurmaları istenmiştir. Bu aşamadan sonra öğrencilerin 

performanslarını ayrıntılı değerlendirmek ve öğretmen görüşlerini desteklemek için “Türkçe 

Dersi Performans Belirleme Aracı” (Ek.7), “Hayat Bilgisi Dersi Performans Belirleme Aracı” 

(Ek.7) ve “Matematik Dersi Performans Belirleme Aracı” (Ek.7) geliştirilerek kullanılmıştır. 

Bu araçlar Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programından yararlanılarak araştırmacılar 

tarafından hazırlanmıştır. Değerlendirme araçları iki araştırmacı, gezerek özel eğitim görevi 

verilen öğretmen ve 4 stajyer öğrenci tarafından özel gereksinimli ya da risk grubu olarak 

belirtilen öğrencilere bireysel olarak uygulanmıştır. Bu süreçte bu öğrencilerin Türkçe Dersi, 

Hayat Bilgisi Dersi ve Matematik Dersi defterleri hata örüntülerini belirlemek için toplanmış 

ve geçici olarak onlara defterler verilmiştir. Toplanılan defterlerin fotokopisi yapıldıktan 

sonra geri verilmiştir. İki gün süren bu zaman içinde öğretmenlerden öğrencilerine dikte 

çalışmaları gibi değerlendirme yapılabilecek etkinlikler yaptırmaları istenmiştir. Elde edilen 

bu kaynaklar üzerinde her öğrencinin defterleri için “hata analizleri” yapılmıştır. Hata 

analizlerinden ve diğer araçların kullanılması ile elde edilen veriler karşılaştırılarak özel 

gereksinimli ve risk grubu öğrencilerinin kesin listeleri elde edilmiştir.  

 

Araştırmanın diğer alt gruplarında  “Sosyal Beceri Dereceleme Ölçeği”, “Sosyometrik 

teknikler”, “Sınıf Yönetimi Gözlem Formu”, “Sınıf davranışı gözlem formu”, “Sosyal Etkileşim 

gözlem formu ve Sosyal Etkileşim kayıt formu”, “Öğretmen, Anne, Baba görüşmelerinin 

özelliklerini belirleme aracı”, “Ailelerin Öğretmenlerden Beklentilerini Değerlendirme Aracı” 

ve “Aile destek ölçeği”, “Sosyal Destek Doyuruculuk Anketi”, “Aile Destek Ölçeği”, “Aile 
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Katılım Envanteri”, “Anne Babaların Eğitime Katılımlarını Değerlendirme Ölçeği” gibi 

değerlendirme araçları kullanılmıştır. Alt grupların kullandığı araçlar hakkında ayrıntılı 

bilgiler yaptıkları çalışmalarda ve bu çalışmalar sonucunda yapılan yayınlarda ve raporlarda 

yer almaktadır (Ek. 17-18). 

Süreç 

Projenin Oluşturulması ve Hazırlık Aşaması. 

 

Proje başlangıçta üç araştırmacı tarafından oluşturularak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğüne başvurulmuştur. 

2003 yılı Ekim ayında proje başvurusunun yönlendirilmiş proje olarak kabul edilmesi ile 

birlikte araştırmacılar projeyi bölüm öğretim elemanına sunmuşlardır. Projeye gönüllü 

olarak katılmayı kabul eden öğretim elemanları ile toplantılar düzenlenmiştir. Tartışmalar 

sonucunda ilk yıl için yapılması gerekli görülen hazırlıklar aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır: 

 Özel gereksinimli öğrencilerin belirlenebilmesi amacıyla tarama formları ve Eğitsel 

değerlendirme araçlarının geliştirilmesi. 

 Projenin uygulama aşamasında gereksinim duyulacak araç-gereç ve materyallerin 

belirlenmesi, 

 Projenin alt gruplarının, alt gruplarda yer alacak araştırmacıların ve görevlerinin 

belirlenmesi, 

 Projenin uygulanacağı pilot okulun sahip olması gereken ölçütlerin belirlenmesi, 

 Türkiye’de kaynaştırma uygulamalarına yönelik anne baba, öğretmen, yönetici 

görüşlerinin belirlenebilmesi ve mevcut durumun saptanabilmesi amacı ile bir 

araştırmanın planlanması 

Proje uygulamalarının planlanması aşamasında bölüm öğretim üyelerinin liderliğinde 

Akademik Beceri Grubu, (Eğitsel Değerlendirme ve BEP), Sosyal Beceri Grubu ve Aile 

Eğitimi olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. Bu grupların uygulamaları süreç ve bulgular 

kısmında tanımlanacaktır. Akademik beceri grubu aynı zamanda projenin genel 

uygulamasından ve yürütülmesinden sorumlu grup olduğu için aşağıda yer alan proje süreci 

akademik beceri grubu temel alınarak yapılandırılmıştır (Tablo.4).  
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Tablo 4:Projenin Süreç Tablosu 
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  Projenin Uygulanmasına Yönelik Yürütülen Bürokratik Süreçler 

Proje Okulunun kararlaştırılmasından sonra projenin uygulanabilmesi için ilçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca MEB Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel müdürlüğü ile ortak protokol hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. 

Protokolda tarafların sorumlulukları ve projeye ilişkin görevleri belirtilmiştir (Ek.9). Proje 

uygulamaları başlatılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında 

uygulama yapılacağı ve bu süreçte destek hizmetler içerisinde belirlenmiş olan kamu 

kurumları ile çalışmalar yapılması gerekli görüldüğü için ilgili kamu kurumlarından izin 

alınması ve protokol imzalanması gündeme gelmiştir. İlk aşamada gereksinim duyulabilecek 

yasal izinler ve işleyişler belirlenmiş ve protokol hazırlanmıştır. Ayrıca süreç içerisinde 

ekonomik güçlüğü olan ve sosyal güvencesi olmayan aileler için Aileden Sorumlu Devlet 

Bakanından randevu alınarak, projenin özeti sunulmuş, destek istenmiştir (Ek.9). 

 

Türkiye Genelinde Öğretmen, Yönetici ve Anne Babaların Kaynaştırma 
Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi 

Projenin uygulamalarına başlamadan önce kaynaştırma uygulamalarına yönelik Türkiye 

genelinde mevcut durumun saptanması ve gereksinim duyulan hizmetlerin belirlenmesini 

amaçlayan araştırma için MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan ve 

İlköğretim Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Bu izinlerin alınması öncesinde 

ise gereksinim duyulan verilere ulaşabilmek için araştırmacılar tarafından veri toplama 

araçları geliştirilmiş ve araçlar çoğaltılarak gönderilmeye hazır hale getirilmiştir. Bu çalışma 

ile Türkiyede kaynaştırma uygulaması yapılan okullardaki sınıf öğretmenleri, okul 

yöneticileri ve kaynaştırma ortamlarına yerleştirilmiş özel gereksinimi olan öğrencilerin anne 

babalarından kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi beklenmektedir. İzinlerin 

alınması ile araçlar uygulama için gönderilmiş ve geri dönen 2566 araçtan elde edilen veriler 

analiz edilmiş, “Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin 

görüşleri” makalesine dönüştürülmüş ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Özel Eğitim 

Dergisinde yayınlanmıştır (Ek.3). 
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Projenin Uygulanacağı Okulun Belirlenmesi 

Araştırma grubu ile yapılan toplantılarda proje okulunun özellikleri belirlenmiştir. Bu 

özellikler; 

 orta sosyo-ekonomik, kültürel düzeyde bir ilköğretim okulu olması,  

 sınıflarında özel eğitime gereksinimi olduğu belirlenmiş (tanı almış) öğrenci/ler 

bulunması,  

 gerektiğinde kullanabilmek için okulda kaynak oda/proje odası olması ya da uygun 

bir mekanın sağlanabilmesi,  

 tam gün eğitim yapması,  

 sınıf mevcutlarının 30-35 arasında değişmesi ve daha çok öğrenciye ulaşabilmek 

için, her sınıfın birden fazla şubesi olması,  

 öğretmen hareketliliğinin olmaması,  

 araştırmacı öğretim elemanlarının çalıştıkları kuruma yakın mesafede olan bir okulun 

olması,  

 öncelikle 1. 2. 3. sınıfların araştırma kapsamında olması, daha sonra ileri sınıflarda 

çalışmanın yaygınlaşması,  

 Okul personelinin bu çalışma için gönüllü olması  

gibi maddelerden oluşturulmuştur. 

 

İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezinden proje uygulama 

okulu olabilecek okulları önermeleri ve bu okullarda kaç özel gereksinimli birey olduğunun 

belirtilmesine yönelik bir istek yapılmıştır. Bu süreçte bu bilgiler ilgili kurumlardan 

sağlanmıştır. Mamak bölgesinde 83 ilköğretim okulunda 529 kaynaştırma öğrencisi olduğu 

belirlenmiştir. Kaynaştırma öğrencisi az olan ve öğretmenleri kaynaştırma eğitimi almış 

okullar elenmiştir. Elde edilen bilgilerden hareketle aday okulların okul yöneticileri 

aranarak, okul ve sınıf mevcutları, tam gün öğretim yapıp yapmadıkları gibi temel bilgiler 

edinilmiştir. Bu okullardan tam gün eğitim-öğretim yapmayan okullar ilk aşamada aday 

listeden çıkarılmıştır. Listede kalan okulların yöneticileriyle görüşmeler için toplantı 

zamanları belirlenmiştir. Toplantılar belirlenen zamanlarda yapılmış ve okul kriterlerini 

taşıyan kontrol listesi göz önünde bulundurularak okullar incelenmiştir. Sonuçlar araştırma 

grubunda değerlendirilerek en uygun okul proje uygulama okulu olarak belirlenmiştir.   
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Projenin uygulanmasına katılacak okul çalışanlarının, gönüllü öğrencilerin,  gezici öğretmen 

statüsünde yetişecek öğretmenin görev tanımları yapılmış ve okul yönetimine bu görevlerin 

aktarılması ile uygulama okulunda projenin uygulanmasına yönelik hazırlıklar yapılmaya 

başlanmıştır. Aynı zamanda okulda oluşturulacak destek hizmet birimi için 

gereksinimlerden hareketle belirlenen materyallerin alım çalışmalarına başlanmış ve destek 

hizmet biriminin hem kaynak oda, hem de proje odası olarak kullanılmasına yönelik 

hazırlıklar yapılmıştır. Bu materyallerin (tepegöz, projektör, bilgisayar, çocuk öyküleri, 

defter, asetat, dosya, klasör, kalem, silgi, ataç, gibi kırtasiye malzemeleri ve matematik 

öğretim seti vb) birçok amaca yönelik olması, öğretim sürecinin gerçekleşmesinde, gerek 

öğretim materyali olarak kullanılabilecek gerek ortam düzenlemesine katkı sağlayabilecek 

ve aynı zamanda çalışmalardan elde edilen verilerin dosyalanması ve değerlendirilmesine 

yönelik gereksinim duyulabilecek olan materyaller olmasına göre sınıflandırılmıştır. Bu 

belirlemelerin arkasından bunların alım çalışmalarına başlanmış ve proje uygulamalarının 

başlamasından önce uygulama okulunda bu materyallerin sağlanmış olmasına çaba 

harcanmıştır. Ayrıca okul yönetimi ile belirlenen gereksinimlere yönelik öğretmen eğitimleri 

planlamalarına başlanmıştır. 

 

Proje uygulamasının gerçekleştirileceği ortam Ankara ili Mamak merkez ilçesi Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı Oğuz Kaan İlköğretim Okulu olarak belirlenmiştir. Okul 4 katlı bir ana 

binadan ve iki katlı bir ek binadan oluşmaktadır. Proje uygulaması bu iki binada yer alan 

sınıflarda gerçekleşmiştir. Okul binasında bir proje uygulama odası kaynak oda şeklinde 

düzenlenmiş ve proje uygulamaları, için gerekli olan materyaller bu odada hazır 

bulundurulmuştur. Ayrıca proje uygulaması içerisinde öğrencilerin bireysel 

değerlendirmeleri ve öğretimleri yine bu oda içerisinde yapılmıştır.  

 

Projenin uygulanmaya başladığı birinci yılın sonunda okulda beklenmedik bir durum 

yaşanmış, proje uygulama odasının tavanında oluşan çökme nedeni ile okul binası 

incelemeye alınmış ve ana binanın boşaltılmasına karar verilmiştir. Ana binada bulunan 

eğitim-öğretim faaliyetleri birinci kademenin ek binaya taşınması ve ikinci kademenin 

geçici olarak bir başka ilköğretim okuluna taşınması ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Gelişen 
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bu koşullara rağmen grup bu projenin devamına karar vermiş, ikinci yıl proje uygulamaları 

bu ek binada gerçekleştirilmiştir. Sonraki eğitim-öğretim döneminde ise Milli Eğitim 

Bakanlığı okul personeli ve öğrencilerinin bütünüyle bir başka okul binasına taşınması 

kararını vermiştir. Velilerinin onay verdiği öğrenciler yeni okul binasında eğitim-öğretim 

döneminde çalışmalara devam etmişlerdir. Bu nedenle proje grubunun başlangıçta 

belirlediği ölçütler kısa zaman içinde değişmek durumunda kalmıştır. Yeni okul binası 

yarım gün bir başka ilköğretim okulu tarafından, yarım gün ise Oğuz Kaan İlköğretim Okulu 

tarafından kullanılmıştır. Diğer ilköğretim okulu yöneticileri ile görüşülerek projenin 

istenirse o okuldaki öğrencileri de kapsayabileceği önerilmiş, ancak okul yöneticileri bu 

teklife sıcak bakmamış ve uygulamanın kendi öğrencileri ile yapılmasına izin 

vermemişlerdir.  

 

Projenin başlangıcında özel gereksinimi olan öğrencileri olabildiğince sınıf ortamında 

ayırmadan destek hizmet verilmesi planlanmış ve bu doğrultuda hizmet sunumları 

yapılmışsa da gelişen bu durum nedeniyle ekip, okul için başlangıçta belirlenen ölçütlerin 

kalmaması, taşınılan okul ortamındaki koşulların yetersizliği gerekçesi ile bir kaynak oda 

düzenlemesi yapılması planlanmıştır. Fakat kaynak odada başarılı bir uygulamanın 

yapılabilmesi için yeterli fiziksel ortam düzenlemesi gerçekleştirilmemiştir. Öğretim 

materyallerinin konulacağı yeterli mekânın ve küçük grup çalışmaları için oturma düzeninin 

olmaması gibi dezavantajlar oluşmuştur. Aynı zamanda okul müdür odası ile kaynak odanın 

yan yana olması hem okul yönetimi açısından hem de öğrenciler açısından engelleyici bazı 

koşullar ortaya çıkarmıştır. Paylaşılan okul binasında fiziksel ortamların kullanım 

sorumluluğuna sahip okul yöneticilerinden ek bir kaynak oda istemine karşılık, ancak okul 

kütüphanesinden yararlanılabileceği belirtilmiştir. Koşullar olanak verdiği sürece okul 

kütüphanesinden yararlanılmıştır. İkinci dönemde ise kütüphane tamir edilme nedeniyle 

kaynak oda uygulamasına kapatılmıştır. Bu nedenle, kaynak oda destek hizmetinin özel 

gereksinimli bireylerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarında (BEP) planlandığı 

süreçlerde etkili kullanılamama durumuyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu tür durumlarda 

diğer destek hizmet yaklaşımları ile hizmetin sunulması yoluna gidilmiştir.   
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Projenin uygulanma öncesinde oluşturulan veri toplama araçları çoğaltılmış ve proje 

odasında hazır hale getirilmiştir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde kullanılacak bu araçlar 

araştırmacıların bazıları tarafından hazırlanmış ve bölüm öğretim elemanlarının görüşlerine 

sunularak dönütler alınmıştır. Bu aşamada sınıf ortamının, derslerin planlanması, işlenişi, 

değerlendirme, materyal kullanımı, iletişim basamaklarında öğretmen davranışları 

gözlemlenmiştir.  

 

Okul Personelinin Hizmet içi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve 
Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi 

 

Yöneticiler ve öğretmenler ile görüşmeler yapılarak hizmetiçi eğitim gereksinimleri 

belirlenmiş, öğretmen eğitimlerine yönelik program içerikleri oluşturulmuştur. Bu görüşmeler 

esnasında düzenlenecek hizmetiçi eğitimden beklentileri ve öğrenmek istedikleri ve ilgi 

duydukları konular sorulmuş ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Okul yöneticileri ile 

öğretmenlerin sundukları gereksinimlerin ortak olduğu dikkati çekmiştir. Öğretmenlerin 

öğrencilerin eğitsel değerlendirilmesi, program ağırlıklı değerlendirme öğretim yöntemleri, 

öğretimsel materyaller geliştirme, uyarlama ve kullanma, kaynaştırma uygulamaları, özel 

eğitim, özel gereksinimli çocuklar, destek hizmetler, sınıf yönetimi, problem davranışlar 

sosyal beceri, aile eğitimi gibi konularda bilgi ve beceri edinmek istediklerini belirtilmiştir. 

Bu belirlemelerden sonra hizmetiçi eğitim programlarının oluşturulması için bölüm öğretim 

elemanları ile konu tartışılmıştır.  

 

Bölüm öğretim elemanları proje alt gruplarına uygun olarak düzenlenecek olan öğretmen 

seminerlerinin içeriğini ve araştırmacılar arasında görev dağılımlarını belirlemişlerdir. 

Planlamaya uygun olarak hazırlanan seminer programı okul yönetimi ile paylaşılmış ve 

öğretmenlere duyurulmuştur. Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı başında seminer dönemi 

içinde hizmetiçi eğitim seminerleri yapılmıştır. Kaynaştırma uygulamaları, özel eğitim, 

davranış değiştirme, sınıf yönetimi, akademik becerilerin öğretimi (Türkçe, Okuma-yazma, 

Hayat Bilgisi ve Matematik Dersleri öğretimi), aile eğitimi, özel gereksinimli bireyler, özel 
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eğitim alanındaki yasal düzenlemeler, değerlendirme, öğretimsel düzenlemeler ve öğretimsel 

materyallerin geliştirilmesi gibi alanlarda oluşturulan seminer içerikleri 30 saat süren bir 

zaman diliminde öğretmenlerle paylaşılmıştır. Öğretmenlere haziran döneminde verilen ikinci 

seminerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda daha uygulamaya ve beceri edinmeye 

dönük konular ele alınmıştır. (BEP geliştirme ve uygulama, sosyal kabulün arttırılması, 

problem davranışların azaltılması, müdahale programlarının hazırlanması, sınıf içi destekler, 

öğretimin bireyselleştirilmesi, uyarlanması ve uygulanması süreçleri gibi) Seminerler 

esnasında öğretmenlere sunuların fotokopileri dağıtılmış ve seminerlere düzenli olarak 

katılımları sağlanmıştır.  

 

Uygulama sürecinde, öğretmenlerin klasik hizmetiçi eğitim programları dışında farklı mesleki 

gelişim modelleri ile mesleki gelişimlerinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu mesleki gelişim 

etkinliklerinin bir sürekliliğinin bulunması ve öğretmenlerin gereksinimleri ile doğrudan 

ilişkili olması hedeflenmiştir. Öncelikli olarak öğretmenlerden gönüllü ve o çalışmanın 

yapılacağı dönem içerisinde koşulları uygun olan 4 kişilik bir grup ile mesleki gelişim 

modellerinden olan Eğitimci Çalışma Grup Modeli çerçevesinde mesleki gelişimlerine 

yönelik 8 haftalık bir çalışma yapılmıştır. Her hafta bir saat bir araya gelerek kaynaştırma 

eğitiminin amacı, kaynaştırma uygulamaları, öğretimin planlanması, ders planları oluşturma, 

özel gereksinimli bireylere yönelik sınıf içi öğretimsel planlama ve uygulama gibi konular 

Eğitimci Çalışma Grup Modeli yaklaşımı ile tartışılmış, bu uygulamada katılımcıların liderlik 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalardan sonra, 

uygulamaya gönüllü katılan öğretmenlerin önerileri ve okul yönetiminin bu kararı 

desteklemesi ile 3 ayrı grup kurulmuş ve bu gruplara birinci grup eğitimci çalışma 

etkinliklerine katılan öğretmenlerin liderlik yapmasıyla okuma-yazma, Türkçe ve Matematik 

dersleri kapsamında performans değerlendirme, öğretimi planlama, uygulama, değerlendirme 

ve materyal geliştirme ve kullanma gibi konular ele alınmıştır. Bu grupların her biri sekizer 

hafta uygulamalara devam etmiştir. Her grup sürecinin bitiminde öğretmenlerden bu 

uygulamalar sonucunda odak grup görüşmeleri yapılmış ve öğretmenlerin bu sürece yönelik 

düşünceleri alınmıştır. Görüşmelerde proje işleyişine yönelik genel değerlendirmeler de elde 

edilmiştir. Daha sonra okulda iki farklı dönemde BEP geliştirme ve öğretimsel materyaller 

düzenleme üzerine iki farklı mesleki gelişim etkinliği düzenlenmiştir. Proje süresince okul 
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binasında yaşanan sorunlara rağmen öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine gönüllü 

katıldıkları ve bu süreçlerden olabildiğince yararlanmaya çalıştıkları gözlenmiştir. 

 

Başlangıç Verilerinin Toplanması, 

 

Proje için başlangıç verilerinin belirlenmesi için gereksinim duyulan araçların oluşturulması 

her alt grubunun gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Akademik beceri grubunun veri 

toplama araçları, ilgili bölüm altında incelenmiş ve rapor ekine birer örnekleri konulmuştur. 

Diğer alt grupların araçları ise eklerde verilen yayınlardan edinilebilir.  

 

Başlangıç verilerin toplanması aşamasında, araştırmacıların yapacakları değerlendirmelerde 

kullanacakları araçlar ve toplayacakları veriler için görev tanımları yapılmış, uygulamacı 

olarak projeye katılacak gönüllü öğrenciler belirlenmiştir. Bu öğrenciler ile veri toplama 

araçları hakkında seminerler yapılmıştır. Uygulamalı olarak öğrencilere bu verilerin nasıl 

toplanacağı açıklanmıştır. Uygulama aşamasında rehber öğretmen ve gezerek özel eğitim 

görevi verilen öğretmen ile gönüllü öğrenciler birlikte çalışmışlardır. Gözlemlerden sonra 

topladıkları verileri karşılaştırarak güvenirliğine bakılmış ve tutarlı olmayan veriler için 

gözlemler tekrarlanmıştır.  

 

Ayrıntılı performans değerlendirme verilerinin toplanmasında, bireysel uygulamalar için proje 

odası kullanılmış ve burada bir araştırmacı gözetiminde veriler toplanmıştır. Toplanan veriler 

birden fazla kaynakla doğrulanmış ve değerlendirme verisinin alınamadığı aşamalarda işlem 

tekrarlanmıştır. Öğrencilerin üç disiplin alanındaki (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik) 

ödevlerini kapsayan “Hata analizi” incelemeleri bir uygulamacı ve bir araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. Toplanan verilere göre proje alt grubu olan akademik beceri grubunun işleyişine 

yönelik belirlemeler düzenlenmiştir. Diğer alt gruplar için veri toplama aşamasında benzer bir 

süreç izlenmiştir.  
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Kaynaştırma Uygulamalarında Yer Alacak Risk Grubu Öğrencilerin 
Belirlenmesi ve Müdahale Süreci  

 

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler ile risk grubu öğrencilerinin belirlenmesine yönelik 

yapılan veri toplama sürecinde öğretmenlerden alınan %25’lik alt dilime giren öğrenciler ile 

araştırmacılar tarafından yapılan ilk tarama değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilen 

veriler karşılaştırılarak risk grubu ve tanı alan öğrenciler belirlenmiştir (Ek.8). Araştırmacılar 

ve öğretmenler her bir öğrenci için verilere dayalı olarak ortak karar almışlardır. İlk 

belirlemelere göre risk grubunda yer alan öğrenci sayısı 94’dür. Bunların 36’sı birinci sınıf 

düzeyinde, 35’i ikinci sınıf düzeyinde 23’ü üçüncü sınıf düzeyindedir. İlk belirlemede risk 

grubu olan öğrencilerle tanı alan 8 öğrencinin güçlüklerinin benzer oluşu dikkat çekicidir.  

 

İlk aşamada öğrenciler için “müdahale programı” hazırlanması kararı verilmiştir.  Bazı 

öğrenciler için (özellikle önceden tanı almış) BEP hazırlanmıştır. Öğrencilere uygulanacak 

müdahale program taslakları hazırlanmıştır. Bu konuda öğretmenlerden destek istenmiştir. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeler 

yapılmış ve öğretmenler ile sınıf içinde yapılması gerekenler paylaşılmıştır. Öğretmenlerin 

sınıflarında müdahale programlarını nasıl uygulamaları gerektiği, ne tür düzenlemeler 

yapmaları gerektiği ve stajyer özel eğitim öğrencileri ile nasıl bir görev paylaşımı yapacakları 

konusunda temel bilgiler verilmiştir. Gönüllü öğrencilerden öğretim materyallerinin 

uygulanmasında öğrencileri gözlemlemeleri, etkinlikleri bitirip, bitirmediklerini kontrol 

etmeleri istenmiş, gönüllü öğrencilerin istenmeyen davranışları gözlendiğinde çalışma 

sonrasında geri dönüt verilmiştir. Müdahale programlarının uygulanmasına yönelik 

öğretmenlere birebir danışmanlık hizmeti, öğretimsel ve fiziksel düzenlemelere yönelik 

doğrudan yardım sağlanmış ve gönüllü öğrenciler aracılığı ile düzenli destek verilmiştir. Bu 

süreçte olabildiğince sınıf öğretmenlerinin yapması gereken öğretimsel düzenlemeler, fiziksel 

düzenlemeler, bireysel özelliklere uygun öğretimsel planlamalar yapılması konusunda destek 

verilmesi dışında sınıf içerisinde öğrenciye doğrudan destek hizmet sunulmamıştır. Bunun 

temel nedeni ise, Kaynaştırma Uygulamalarında sınıf öğretmeninin görevlerine doğrudan 

müdahale etmemektir. Sınıf öğretmeninin özel gereksinimli birey ile yapması gereken 
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etkinliklerde sadece model olma yoluna gidilerek görevlerini yerine getirmelerinin 

beklenmesi temel beklenti olmuştur.  

 

Hazırlanan müdahale programları uygulanmış ve uygulama süreçleri değerlendirilerek veriler 

toplanmıştır. Toplanan veriler sonucunda gereksinim duyulan yerlerde müdahale 

programlarında düzenlemeler yapılmıştır. Süreç içerisinde ve sonrasında toplanan veriler ile 

müdahale programları öğretim yılı sonunda değerlendirilmiştir. Araya yaz tatili girdiği için bu 

öğrenciler ikinci öğretim yılı başında tekrar değerlendirilmişlerdir. Bu değerlendirme 

sonuçlarına göre, sınıf düzeyine ulaşamayan tüm öğrenciler için BEP hazırlanmasına karar 

verilmiştir.  

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlama (BEP) Süreci 

 

Müdahale sonrası değerlendirmelerinden elde edilen veriler ve Eğitsel değerlendirmeler 

sonucunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) hazırlanarak hedef öğrenci grubunda 

uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte çeşitli kaynaklardan elde edilen BEP örnekleri 

üzerinde tartışılmış, ortak başlıklar bir araya getirilmiş ve oluşturulan BEP formatları 

araştırmacıların görüşlerine sunulmuştur. Karar verilen başlıklar ve alt başlıklarla oluşturulan 

BEP formatı proje uygulaması içerisinde kullanılmıştır (Ek.10) 

 

BEP hazırlıkları ve uygulama sürecinde öğretmenlere ve gönüllü öğrencilere ilgili 

bilgilendirmeler yapılmadan önce BEP’e ilişkin gereksinimleri geliştirilen bir formla 

belirlenmiştir (Ek.11). BEP formların nasıl doldurulacağı, ekip üyelerinin kimler olduğu, ekip 

üyelerinin görevleri, gereksinimlerin belirlenmesine yönelik kullanılacak değerlendirme 

materyalleri, BEP toplantılarının planlanması ve ekip üyelerinin katılımının sağlanması, 

BEP’lerinin uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda yöneticiler, rehber öğretmen, 

gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, sınıf öğretmenleri ve stajyer öğrenciler 

bilgilendirilmiştir. Stajyer öğrencilerin, sınıf öğretmenlerinin, gezerek özel eğitim görevi 

verilen öğretmen ve sınıf öğretmenlerinin ekip çalışması sonucunda özel gereksinimli 

öğrenciler ve risk grubu öğrenciler için BEP’ler hazırlanmıştır. BEP’ler özel gereksinimli 
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öğrenci ve/veya risk grubu öğrenci velisinin ve okul BEP ekip üyelerinin katıldığı toplantılar 

ile kesinlik kazanmış, ekip üyelerinin onayı ile uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulama 

sürecinde BEP ekibinin süreci izlemesi ve dönem raporlarının hazırlanması planlanmıştır. 

Hazırlanan raporlar ile BEP ekip toplantıları yeniden yapılmış ve gereksinim duyulan 

değişiklikler yapılmıştır. Eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem öğrencilerin BEP’leri 

hazırlanmış ve değerlendirilmiştir.  

 

Değerlendirmeler sonucunda gereksinimleri ortadan kalkan öğrenciler izleme grubuna alınmış 

ve gereksinimleri devam eden öğrencilerin BEP sürecine devam edilmiştir. Müdahale 

programındaki bazı öğrencilere de BEP hazırlandığı için BEP hazırlanan öğrencilerin sayısı 

uygulamanın 1. Yılında 58 iken ikinci yıl bu sayı 38 öğrenciye 3. Yıl 1. döneminde18 

öğrenciye inmiştir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve yapılan uygulamalar ile izleme 

aşamasına geçen öğrenci sayısı her eğitim-öğretim döneminde azalma göstermiştir. 3. yılın 

sonunda uygulama kapsamında 13 öğrenci ile çalışma sürdürülmüş, uygulamanın son 

aşamasında destek hizmetlere hâlâ gereksinim duyan 4 öğrenci kalmıştır. Son iki yıl içerisinde 

bu 4 özel gereksinimli öğrencinin tıbbi değerlendirme verilerine gereksinim duyulmuş, ayrıca 

tıbbi desteğe gereksinimi olduğu düşünülmüş, ancak bu değerlendirmenin yapılmaması ve 

gereksinim duyulan tıbbi destek hizmetlerin öğrencilere sunulamamasından dolayı 

öğrencilerde gelişme gözlenmekle birlikte sınıf düzeyine ulaşmaları sağlanamamıştır.      

Kaynaştırma Uygulamalarında Sunulan Destek Hizmetler 

 

Proje uygulamalarında sunulan destek hizmetler öğrenciye, öğretmene ve ailelere sunulan 

destek hizmetler olarak sınıflandırılacaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında kaynaştırma 

uygulamalarında öğrenciye sunulan destek hizmet türleri bireysel öğretim, kaynak odada 

küçük grup öğretimi, destek hizmet sınıfı oluşturma, sınıfta küçük grup öğretimi, sınıfta 

bireysel öğretim, sınıfta işbirlikli öğretim modeli uygulaması şeklinde özetlenebilir. 

Kaynaştırma uygulamalarında sunulan destek hizmetler okuldaki fiziksel koşullar, personel 

sayısı, kaynaklar ve materyaller açısından değerlendirilerek uygulanmış ve sonuçları 

değerlendirilmiştir.  
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Kaynaştırma uygulamaları içerisinde gereksinim duyulan destek hizmetlerin gerektiğinde 

kaynak oda dışında da sunulması gerektiği ve bunun önemli olduğu alan yazın tarafından 

desteklenmektedir. Bu çalışmada özel gereksinimli bireylerin olabildiğince bulundukları 

eğitim ortamlarında akranları ile eğitim alması planlanmış ve uygulanmıştır. Bu nedenle bu 

proje içerisinde özel gereksinimli bireylere çoğunlukla kendi sınıflarında eğitim verilmiştir. 

Sınıfta küçük grup öğretimi şeklinde düzenlenen uygulama sınıf öğretmeni ve stajyer öğrenci 

tarafından ortak planlanmış ve sınıf içerisinde uygun görülen öğrencilerden küçük bir grup 

oluşturulması ile gerçekleşmiştir. Öğretmen sınıfın genelinde ders işlerken, diğer öğretmenin 

ya da stajyerin küçük gruba bireysel destek sağlaması ile ortak hazırlanan plana uygun bir 

öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulamada öğrencilerin sınıftan 

çıkarılmamasının bir avantaj olmasının yanında, diğer öğrencilerinde bu uygulamadan 

yararlanabilmeleri sağlanmıştır.  

 

Sınıf içi bireysel destek. Proje uygulamalarında özel gereksinimli öğrencilere yönelik yer 

almış olan diğer destek hizmet türü ise sınıf içerisinde yapılan bireysel destektir. Özel 

gereksinimli bireye gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen ya da stajyer öğretmen 

tarafından birebir öğretim destek hizmeti sunulmuştur. Bazı durumlarda özel gereksinimli 

öğrencinin sınıf arkadaşlarından tepki alması ya da sınıf öğretmenini engelleyici olabileceği 

düşünülse de uygulamanın işlevsel olduğu gözlenmiştir. 

 

Sınıfta işbirlikli öğretim modeli, bir araştırmacı tarafından öğretmenlere açıklanmış ve 

sınıflarında örnek uygulamalar yapılmıştır. Sınıf öğretmenleri ve stajyer öğrenciler arasındaki 

ekip çalışmasının daha sistematik yapılabilmesi ve iki öğretmenin olduğu ortamlarda daha 

düzenli çalışmayı sağlamıştır. İlk uygulama  bir tez çalışması olarak farklı bir okulda 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra proje uygulama okulunda öğretmenlere ve destek hizmet 

personeline eğitim verilmiş ve işbirliğine dayalı öğretim süreçleri de gerçekleştirilmiştir. 

(Gürgür,2005). 
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Destek hizmet sınıfı uygulamasında öğrencilerin katılımının arttığı, başarılarında ve en 

önemlisi sosyal kabullerinde artış olduğu odak grup görüşmelerinde yöneticiler, psikolojik 

danışman ve rehber öğretmen ve gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen tarafından 

belirtilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin yanında gülen yüzler sınıfına katılmak için diğer 

akranların istekleri destek hizmet personeline, okul yöneticilerine ve sınıf öğretmenlerine 

iletilmiştir. Uygulamaların bu şekilde daha kolay kontrol edilebildiği, öğrencilerin grup 

çalışmasında sıkılmadığı ve kendilerini bireysel eğitimlerde olduğu gibi farklı görmedikleri 

dile getirilmiştir. Kaynakların ve öğretimsel materyallere ulaşılması ve uygulanması açısından 

uygulanabilirliğinin daha etkili olduğunun görüldüğü belirtilmiştir (Yönetici Odak Grup 

Görüşmesi, 2006).   

 

Akran desteği, sınıf içerisinde özel gereksinimli bireye sunulan destek hizmet içeriğinde ortak 

gereksinim gösteren diğer akranların da destek hizmet uygulamalarına dâhil edilmesi ya da 

akran desteği sağlanabilecek konularda akranların sürece dâhil edilmesi ile sınıf içi küçük 

grup uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulama içerisinde öğrencilerin ve özel eğitim destek 

hizmet personelinin daha işlevsel ve katılımcı olabildikleri görülmüştür. Ayrıca bu uygulama 

hem özel gereksinimli bireyin, hem de destek hizmet personelinin sınıftaki diğer öğrenciler 

tarafından kabulünü kolaylaştırdığını göstermiştir. Destek hizmet personelinin diğer 

öğrenciler tarafından tanınması, görevlerinin bilinmesi ve iletişim kurulabilmesi sınıf 

içerisinde etkili bir öğretim sürecinin oluşmasını desteklemiştir. 

 

Sınıf içi büyük grup destek hizmeti, destek hizmet personelinin bütün grubun katılımını 

sağlayarak sınıf öğretmeni ile ortak planlamalar yapması ve uygulaması şeklinde yer alan bir 

uygulamadır. Bu uygulama sınıf içerisinde çeşitli işbirliği ile öğretim modellerinin 

kullanılmasını sağlamıştır. Bu destek hizmet modeli, özel gereksinimli olan ve olmayan 

öğrencilere sunulan destek hizmet olduğu kadar sınıf öğretmenlerine de sunulan bir destek 

hizmet olarak değerlendirilmiştir. Bunun nedeni, öğretmenlere özel gereksinimli bireylerin 

temel özelliklerini görebilmelerini, eğitim-öğretim sürecine katılımlarının sağlanmasını, 

materyal uyarlamalarının yapılmasını, öğretimin planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve 

değerlendirilmesini süreç içerisinde rol modeli olmayı da getirmektedir. Bu nedenle proje 
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içerisinde uygulamalı özel eğitim destek hizmetlerinin sınıf içerisinde öğretmenlere model 

olarak sunulması gerçekleşmiştir. 

 

Kaynak oda bireysel öğretim uygulamas, gezici öğretmen statüsünde yetiştirilen öğretmen 

ile stajyer öğrencinin birlikte düzenledikleri ve uyguladıkları bir program çerçevesinde 

yürütülmüştür. Özel gereksinimli öğrenci günün uygun saatlerinde sınıftan alınarak kaynak 

odaya getirilmiş ve öğretimi burada yapılmıştır. Bu odada yapılan öğretimin önceden 

planlanmış olması, öğretimsel materyallerin hazırlanmış olması ve değerlendirme araçlarının 

önceden hazırlanmış olması koşulları bulunmaktadır. Birebir öğretimde özel gereksinimli 

öğrencinin BEP’i içerisinde kaynak odada ya da ayrı ortamda eğitim almasının gerektiği 

belirtilmiştir. Burada öğrencinin BEP’inde yer alan beceriler ele alınmıştır.  

 

Kaynak oda küçük grup uygulamasında, benzer gereksinimleri olduğu belirlenen 

öğrencilerden küçük gruplar oluşturulmuştur. Bu belirlemeler öğrencilerin öğretmenlerinden 

görüş alınması, bireysel değerlendirmeler yapılması ve geçmiş dönemlerde uygulanan ve 

değerlendirilen BEP sonuçlarına dayanılarak yapılmıştır. Grupların oluşturulması ile 

öğrenciler haftanın iki günü belirlenen saatlerde Türkçe, Okuma-yazma, Matematik 

derslerindeki güçlüklerini gidermek için kaynak odada eğitim almışlardır.  Bu çalışmaları bir 

araştırmacı ve gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen düzenlemiş ve uygulamıştır. Bu 

süreçte öğrencilerin kendilerini birebir öğretimlerden daha rahat hissettikleri 

gözlemlenmiştir. Ayrıca uygulama açısından görevli personelin daha kolay yürütebildiği bir 

düzenleme olduğu görülmüştür.   

Destek hizmet sınıfı uygulaması (Gülen Yüzler Sınıfı). kaynak odada yapılan grup 

uygulamalarından farklı olarak okul içerisindeki fiziksel ve sosyal olanaklar çerçevesinde 

belirli alanlarda destek hizmet sınıfları oluşturulmuştur. Destek hizmet sınıfları, Türkçe, 

matematik, fen vb. bazı derslerde benzer güçlükleri olan öğrencilerin bir araya getirildikleri 

sınıflardır. Proje çerçevesinde BEP’leri oluşturulan öğrencilerden bazılarının sınıf ortamında 

ve kaynak odada ayrılan süre içinde giderilemeyecek güçlükleri için destek sınıflar 

oluşturulmuştur.  
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Tablo 5: Destek Hizmet Planı 

Öğrencinin Adı-Soyadı:   Hxxx Xxxxxx                                 Doğum Tarihi:                                                                  
Sınıfı:                                                

BEP’in Hazırlanma Tarihi:                                                     Uygulamaya Başlama Tarihi:                                         Ekip 
Başkanı:                                  

Gözden Geçirme Tarihi: 

 
Bireysel Destek Hizmetler Sınıf İçi Destek Hizmetler 

Uyarlama ve 
Adaptasyonlar 

Hizmet 
Sağlayıcıları 

 

 

Akademik Alanlar  

Okuma-Yazma: 

Tümevarım yöntemi ile 
okuma yazma öğretimi. 

 Okuma tabloları, hece 
tabloları, kelime tabloları, 
hikaye kitapları 

Özel Eğitim 

Öğretmeni 

Türkçe: Dinlediğini anlama, 

sözel ifade, okuduğunu 
anlama, yazılı ifade.  

Dinlediğini anlama, sözel 
ifade, 

Kaset kitaplar, ses 
kayıtları, ses kayıt cihazı 

Özel Eğitim 

Öğretmeni 

Sınıf 

Öğretmeni 

Okul 

Yönetimi 

Matematik: Bir basamaklı, 

iki basamaklı doğal sayılar 
ile toplama işlemi, çıkarma 
işlemi. 

Ödev formları, dört işlem 
tabloları, sınıf içi matematik 
etkinliklerine katılım. 

Çalışma kağıtları, dört 
işlem tabloları 

Özel Eğitim 

Öğretmeni 

Sınıf 

Öğretmeni 

Dil Gelişimi Kavram Bilgisi: İçinde-

dışında, altında-üstünde, 
yakında-uzakta vb. 
kavramlar. 

Kelime Bilgisi: Kelime 

haznesinin geliştirilmesi. 

Ses-Harf Eşleme: Harfleri 

gördüğünde doğru 
seslendirme, sesi verilen 
harfleri eşleme ve yazma. 

Sınıf içi etkinliklerde 
öğrendiği sözcükleri 
kullanmasını sağlamak, 
derse katılımında rehberlik 

Kavram kartları, sözcük 
sesletim formları ve harf, 
hece ve sözcük kartları  

Özel Eğitim 

Öğretmeni 

Sınıf 

Öğretmeni 

 

Psikolojik 
Danışmanlık ve 

Rehberlik 
Hizmetleri 
(Problem 

Davranışlar, 
Sosyal Beceri, 

Psikolojik 
Danışmanlık vb.) 

Sosyal Beceri, Öz Güven, 
Motivasyon 

Bahçe oyunlarında, oyun 
başlatma, akranlarından 
yardım isteme, problem 
çözme  

Dramatizasyon, akran 
desteği planlama, sosyal 
beceriye yönelik örnekler 

Özel Eğitim 

Öğretmeni 

Sınıf 

Öğretmeni 

Psikolojik 
Danışman 
ve Rehber 
Öğretmen 

 

 

2005-2006 öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıcında, BEP’leri hazırlanan tüm öğrencilerin 

son performans düzeyleri ve gelişme düzeyleri incelenerek ve ilgili sınıf öğretmenlerinin 

görüşleri alınarak, destek hizmet sınıfı kapsamına alınacak öğrenci listesi belirlenmiştir.  

  



48 

 

Öğrencilerin değerlendirilmesi ölçüt bağımlı testlerle yapılmış türkçe ve matematik 

derslerine ilişkin performansları belirlenmiş, her öğrenci için performans düzeyleri, BEP’leri 

de göz önüne alınarak her öğrenci için Destek Hizmet Planları hazırlanmıştır (Tablo.5). 

Ayrıca haftalık etkinlik planları da oluşturularak hizmetler sınıf öğretmeni ve özel eğitim 

öğretmeni işbirliği çerçevesinde sürdürülmüştür (Tablo.6).  

 

 

 

Tablo 6: Destek Hizmet Sınıfı (Gülen Yüzler Sınıfı) Haftalık Ders Programı 

DESTEK HİZMET SINIFI (GÜLEN YÜZLER SINIFI) HAFTALIK DERS PROGRAMI 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

Planlama ve materyal 
hazırlama 

 Okuma-Yazma 

1. Grup (2 Öğrenci) 

2. Grup ((2 Öğrenci) 

1. Grup Matematik 2. Grup Matematik 

1. Grup Okuma-yazma 

(2 Öğrenci) 

2. grup Okuma-yazma 

(2 Öğrenci) 

 2. grup matematik 1.  Grup 
MATEMATİK 

1. Grup Matematik 

1. Grup Okuma-yazma 

(2 Öğrenci) 

2. grup Okuma-yazma 

(2 Öğrenci) 

 3. grup TÜRKÇE (3 
Öğrenci) 

4. Grup (2 Öğrenci) 

5. Grup (2 Öğrenci) 

2. grup Matematik 3. grup TÜRKÇE 

(3 Öğrenci) 

4. Grup  

(2 Öğrenci) 

5. Grup (Tercihli) 

(2 Öğrenci) 

5. grup Okuma- Dil çalışması 

(2 Öğrenci) 

 Matematik 

1. Grup 

(2 Öğrenci) 

5. Grup 

(2 Öğrenci) 

3. grup TÜRKÇE 

(2 Öğrenci) 

4. Grup  

(2 Öğrenci) 

5. Grup (Tercihli) 

(2 Öğrenci) 

3. grup TÜRKÇE 

(3 Öğrenci) 

4. Grup TÜRKÇE 

(2 Öğrenci) 

5. grup Okuma- Dil çalışması 

(2 Öğrenci) 

 Matematik 

1. Grup 

(2 Öğrenci) 

Okuma-Yazma 

1. Grup 

(2 Öğrenci) 

 

5. Grup 

(2 Öğrenci) 

I. grup okuma-yazma: 4 
saat 

Matematik : 5 saat 

II. grup 
okuma-

yazma: 3 
saat 

 Matematik : 
3 saat 

III. grup Türkçe: 4 
saat 

 

IV.  grup Türkçe: 4 
saat 

  

V. grup Türkçe: 4 
saat 

 Matematik : 1 saat 

Dil çalışması: 2 saat 
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Sosyal Kabul ve Sınıf Yönetimi Ekibinin Çalışmaları 

 

Sosyal kabul ve sınıf yönetimi ekibi proje uygulamaları içerisinde öğrencilerin sosyal 

becerilerini belirlemeye ve sosyal kabullerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu 

çalışmalarda “Sosyal Beceri Dereceleme Ölçeği”, “Sınıf Yönetimi Becerileri Kontrol Listesi”, 

“Sosyometrik Ölçüm Aracı”, “Problem Davranış Ölçeği”, “Akademik Yeterlik Ölçeği” 

araçları kullanılmıştır. 

 

Proje okuluna devam eden kaynaştırma öğrencilerin sosyal becerileri akranlarıyla 

karşılaştırılarak incelenmiştir. (Sucuoğlu ve Özokçu, 2005) Çalışma grubunu ilköğretim 

birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa devam eden 613 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 53’ü 

kaynaştırma öğrencileridir. Öğrencilerin sosyal becerileri, sosyal beceri dereceleme ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Sosyal beceri değerlendirme sisteminde üç ayrı ölçek 

bulunmaktadır. Sosyal beceri ölçeği, problem davranış ölçeği, akademik yeterlilik ölçeği her 

üç ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma 

bulguları, kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerileri ile akademik yeterliklerinin 

akranlarından az, problem davranışlarının ise akranlarından fazla olduğunu göstermiştir. Bu 

sonuçlar, kaynaştırma ortamına yerleştirilen öğrencilerin akranlar ile etkileşimlerin yeterli 

olmadığını, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve problem davranışlarının azaltılmasını 

sağalmak için “sosyal beceri öğretimi” yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. 

 

Belirlemeler sonucunda, sosyal kabullerinin artırılmasına yönelik öğretmen merkezli eğitimler 

yapılmış ve grup çalışmalarını sınıf içinde yürütmüşlerdir. Ayrıca ekip, öğretmenlerin sınıf 

yönetimi ve davranış yönetimi becerilerini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemişlerdir. 

Sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesine yönelik formatör eğitimi yapılmış ve 

öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri gözlemler yolu ile değerlendirilmiştir. Sınıf 

kurallarının belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamasında uygulamalı işbaşında 

eğitimler verilerek öğretmenlerin becerileri tekrar değerlendirilmiştir. Yapılan görüntü 

kayıtları öğretmenlere izletilerek kendilerini değerlendirmeleri sağlanmıştır. Davranış 
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değiştirme becerilerinde de benzer uygulamalar yapılmış ve bu çalışmalar tez raporu ya da 

makaleler şeklinde yayınlanmıştır (Ek.17). 

Aile Eğitimi Ekibinin Çalışmaları 

 

Aile Eğitimi ekibi, anne babaların algıladıkları sosyal destek düzeylerini, çocuklarının 

eğitimlerine katılım düzeylerini, öğretmenlerden beklentilerini, gönüllü katılabilecekleri 

etkinlikleri belirlemek amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalarda veri toplama aracı 

olarak “Ailelerin Öğretmenlerden Beklentilerini Değerlendirme Formu”, “Sosyal Destek 

Doyuruculuk Anketi”, “Aile Destek Ölçeği”, “Aile Gereksinimlerini Belirleme Ölçeği”, “Aile 

Katılım Envanteri” ve “Anne Babaların Eğitime Katılımlarını Değerlendirme Ölçeği” 

kullanılmış, ayrıca anne-babalara ve öğretmenlere açık uçlu sorular yöneltilmiştir. 

Çocuklarının ders çalışma becerilerine yönelik değerlendirmeler bu grubun çalışmaları 

içerisinde yer almıştır (Ek.18). 

Sürecin Değerlendirilmesi 

 

Projede toplanan verilerin uygulama süreci açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Proje 

sürecinin uygulama aşamasında işleyen ve işlemeyen yönlerinin belirlenmesi, bu konularda 

önerilerin oluşturulabilmesi açısından önemli görülmüştür. Toplanan veriler, denenen 

modeller ve işleyiş süreci açısından karşılaştırılmış ve özellikle yapılan odak grup 

görüşmelerinin sonucunda süreçle ilgili ayrıntılı sonuçlara ulaşılmıştır. Eğitim ve öğretim 

açısından proje uygulamaları değerlendirilmiştir, fakat kaynaştırma uygulamalarının 

düzenlenmesi ve bir modelin oluşturulabilmesi için işleyiş sürecinin sağlıklı olması daha 

öncelikli görülmüştür. Öğrencilerin başarısı hazırlanan BEP’lerdeki ilerlemeleri niteliksel 

olarak değerlendirilmiştir. Geliştirilen modele ulaşmada işleyişin projeye katılan 

yürütücüler, araştırmacılar ve okul personeli açısından değerlendirilmesi Odak Grup 

Görüşmeleri ile elde edilmiştir.  

 

Proje sürecinde farklı kaynaştırma ve destek hizmet modelleri uygulanmıştır. Destek 

hizmetlerin sunulması aşamasında özellikle farklı modeller kullanılmasına dikkat edilmiş ve 



51 

 

süreç içerisinde ülke koşullarında en iyi işleyen destek hizmet türü belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Bu destek hizmetlerden bazıları sınıf içi fiziksel çevrenin düzenlenmesi, 

öğrenciler için hazırlanmış programa göre uyarlanmış öğretimsel materyaller sunma, sınıf içi 

bireysel öğretim, küçük grup öğretimi, tüm grup öğretim desteği, kaynak odada bireysel 

öğretim, küçük grup öğretim desteği, destek hizmet sınıfı uygulaması, gibi farklı 

uygulamaları kapsamıştır. Sosyal kabul sınıf yönetimi ve Aile eğitim ekibinin çalışmaları 

uygun istatistiksel teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

IV. ANALİZ VE BULGULAR 
 

Proje Modelinin Tanımlanması 

 

Bu bölümde, özel gereksinimi olan bireyler için uygulama sürecinde elde edilen veriler ve 

ulaşılan sonuçlar çerçevesinde Türkiye için uygulanabilir bir kaynaştırma modeli ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Projenin uygulama sürecinde yaşanılan problemler ve araştırmayı ana 

modele götüren temel basamaklar süreç bölümünde verilmiştir. Alan yazın uygunluğu ile 

birlikte bu bulgular ve sonuçlar tartışılacaktır.  

Uygulama Öncesi Etkinlikler 

Projenin Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminde kabülünden sonra 

proje yöneticisi tarafından özel eğitim bölümüne sunulmuş, projenin uygulanabilirliği 

tartışılmış ve proje süreci oluşturulmuştur. Bölümde beyin fırtınası yaklaşımı ve “Katılımcı 

Yönetim Tekniği” ile yürüttüğümüz tartışmada ülke çapında geliştirilecek bir kaynaştırma 

modeli ile yakından ilişkili kavramlar olarak;  

 Ülkenin eğitim politikaları (28) 

 Uygulama süreci  (14) 

 İşbirliği ve eşgüdüm  (14) 

 Eğitilmiş personel  (13)  

belirlenmiştir. 
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 Bu önemli bir bulgudur. Eğitimde pilot çalışmaların başarısı, uygulama sürecinin başarısına, 

personelin eğitimine ve katılımına, işbirliği ve eşgüdümlü çalışmasına bağlı olmakla birlikte 

en önemli faktör “Eğitim Politikaları”dır. Ülkemizde kaynaştırma konusu eğitim sistemimizde 

anlayış olarak henüz tüm aktörlerce kabul edilmiş ve benimsenmiş bir yaklaşım değildir. 

Üzerinde uzlaşma sağlanmış bir “uygulama süreci” yoktur. Uygulama süresince 

karşılaştığımız sorunlar ve bölümde tartışma sırasında belirlenen sürece ilişkin engeller eğitim 

politikalarımızın bir yansımasıdır (Ek.12). özel eğitim bölümünde yapılan bu tartışmalar 

sonunda proje süreci (iş akışı) ve seçilecek pilot okulun özellikleri oluşturulmuştur (Şekil.2). 

 

Projenin uygulanabilmesi için Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim 

Bölümünden projeye katkı sağlayacak gönüllü araştırmacılar belirlenmiştir. Projeyi Yürütecek 

ekip kendi içinde alt gruplarını oluşturmuştur. Bu gruplar Eğitsel Değerlendirme BEP 

Çalışma grubu (3 öğretim elemanı, 4 öğretmen adayı), Sosyal kabul ve sınıf yönetimi çalışma 

grubu (3 öğretim elemanı 5 öğretmen adayı) ve Aile Eğitimi ve Öğretmen-aile işbirliği 

çalışma grubu (2 öğretim elemanı) alt gruplarından oluşmuştur. 

 

Şekil 2: Proje Yürütme Grupları 

 

Sosyal Kabul ve Sınıf 

Yönetimi Ekibi 

Akademik Beceri 

Grubu/Eğitsel 

Değerlendirme ve BEP Ekibi 
Aile Eğitimi ve 

Öğretmen-aile 

işbirliği Ekibi 

PROJE 

 GRUBU 
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Proje sürecinin temelde işleyiş düzenlemesi ilk aşamada üç grup üzerinden yapılmıştır. 

Akademik beceri grubu proje uygulamalarında ana grup olarak işleyiş göstermiş ve aynı 

zamanda bürokratik işlemleri yürüten grup olmuştur. Alt grupların bulguları sırasıyla ele 

alınmıştır. 

 

Akademik Beceri Kazandırma (Eğitsel Değerlendirme ve BEP Ekibinin 
Bulguları) 

Akademik beceri grubunun proje içerisinde yaptığı iş akış çizelgesi süreçteki genel tabloya 

uygun bir sıra içinde şekil 3’de yer almaktadır. 
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Şekil 3: Akademik Beceri Grubu Uygulamalarına İlişkin Süreç Akışı 

 

Seçilen pilot okulda 8 kaynaştırma uygulamasına yerleştirilmiş öğrenci bulunmaktaydı. 

Ancak öğretmenlerle yapılan öngörüşmelerde benzer güçlükleri olan daha fazla öğrencinin 

olabileceği belirtildiğinden tüm 1.2.3. sınıf öğrencileri araştırma kapsamına alınmış, 

Akademik Beceri 

Grubu 

Müdahale Öncesi 

Süreç 

Müdahale Süreci 

BEP Süreci 

Değerlendirme 

1. Risk grubu öğrenci 

belirleme 

2. Öğretmen Eğitimi 

3. Performans belirleme 

1. Müdahale Programı 

Hazırlama 

2. Öğretmen Eğitimi 

3. Müdahale Programlarını 

Uygulama 

4. Değerlendirme 

1. BEP hazırlama 

2. Öğretmen Eğitimi 

3. BEP Uygulama 

4. Destek Hizmetleri Sunma 

 

1. BEP’in değerlendirilmesi, 

2. Sürecin değerlendirilmesi, 

3. Destek Hizmetlerin 
değerlendirilmesi 
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öğretmenlerin bu sınıflarda belirlediği en alttaki %25’lik dilime giren öğrenciler risk 

grubunu oluşturmuştur. İlk belirlemelere göre bu sayı 128’dir. Müdahale öncesi süreçte 

gözlemler, öğretmen görüşmeleri ve yapılan tarama değerlendirmeleri sonucunda risk grubu 

öğrencilerin sayısı 94 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bu aşamasında risk grubu 

öğrencilerin güçlükleri, tarama değerlendirmelerinin yanı sıra sınıf ortamının 

değerlendirilmesi ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular 

ise şöyle özetlenebilir: 

 

1. Belirlenen Risk Grubu Öğrencilerinin Güçlüklerinin Tanımlanması Sürecine ilişkin 

Bulgular. 

 Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde risk grubu olarak belirlenen öğrencilerin 

güçlüklerini tanımlamak amacıyla değerlendirmede çeşitlilik ilkesinden yola çıkılarak farklı 

zamanlarda, farklı değerlendirme araçlarıyla veri toplama yoluna gidilmiştir. Sınıf ortamı 

öğretmenin derse başlama, işleyiş, değerlendirme boyutlarında gözlemlenerek 

değerlendirilmiştir. 

 

i. Sınıf ortamını değerlendirme kontrol listesinin uygulanması ile elde edilen 

bulgular. 

Derse Başlama. Sınıf ortamlarını betimlemek amacıyla uygulanan kontrol listeleri 

sonucunda, uygulama öncesi gözlenen 12 öğretmenin derse başlama alt boyutunu içeren 

maddelerin ortalamalarına göre öğretmenlerin, %22.92’inin uygun şekilde derse başladığı, 

%19.08’nin ise uygun şekilde derse başlamadığı ve %33.35’nin ise derse başlamada yeterli 

olmadığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin özellikle %47,9’nin dersin önemini açıklamakta ve 

%45,8’nin dersin hedeflerini açıklamakta yetersiz oldukları gözlenmiştir.  

 

Dersin işlenmesi. Ders işleme sırasında yapılan gözlemler sonucunda uygulama öncesinde, 

dersin işlenmesine ilişkin alt boyutu içeren maddelerin ortalamalarına göre öğretmenlerin, 

%33,7’sinin derslerini planladığı şekilde işlediği, %21,6’sının derslerini plana uygun 

işlemediği ve %18,5’inin ise derslerini işleme sürecinde yetersiz olduğu gözlenmiştir. 
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Dersin bitirilmesi: Gözlem yapılan öğretmenlerin uygulama öncesi, dersin bitirilmesine 

ilişkin alt boyutu içeren maddelerin ortalamalarına göre öğretmenlerin %37,2’inin derslerini 

uygun şekilde bitirdiği, %18.34’ünün derslerini uygun olarak bitirmediği ve %24,3’inin 

derslerini yetersiz şekilde bitirdikleri gözlenmiştir.  

 

Bu gözlem sonuçları, öğretmenlerin etkili öğretmenlik becerilerinin en önemli boyutu olan 

derslerini uygun şekilde planlama, yürütmede yeterli olmadıklarını, etkili öğretmenlik 

becerileri sergilemediklerini göstermektedir.  

          

                      ii. Öğretmen Görüşlerine Göre Akademik Becerilere İlişkin Sınıf Genelinde 

Yaşanan Güçlükleri Belirleme Kontrol Listelerinin Uygulanması ile Elde Edilen Bulgular.  

 

Türkçe dersi ile ilgili olarak öğretmenler; 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin %85.7’sinin 

okumaya ve %67.9’unun yazmaya karşı olumsuz tutumlarının olduğunu; %83.9’unun sözcük 

dağarcığının yaş ve sınıf düzeyine göre uygun olmadığını; %71,4’ünün duygularını, 

düşüncelerini ve olayları sözel olarak ifade edemediklerini; %76.8’inin dinlediklerini 

anlamadıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Ayrıca öğretmenler. öğrencilerinin %83.9’unun sıklıkla kullanılan temel sözcükleri (ve, ile, 

okul, okumak vb.) okuyamadıklarını; %85.7’sinin harf - hece birleşimlerini doğru 

yapamadıklarını; %83.9’unun söylenenleri yazamadıklarını; %76.8’inin yavaş okuduklarını; 

%83.9’unun okuduklarını anlamadıklarını; %80.4’ünün sesli okuma hataları yaptıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Hayat Bilgisi dersi ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri, sınıflarındaki öğrencilerin %66,7’sinin 

okunan ve anlatılan Hayat Bilgisi konularını anlamadıklarını; %83,3’ünün Hayat Bilgisi 

konuları ile ilgili yetersiz yaşantılarının olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %96,7’si 

sınıf içi ders etkinliklerine katılmada isteksizlik yaşamaktadırlar. Ayrıca %86,7’ sinin Hayat 
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Bilgisi ile ilgili verilen yönergeleri yerine getirmede ve %80’ inin de verilen ödevleri 

başarıyla tamamlamada güçlükleri olduğu belirtilmiştir. 

 

 

Matematik dersi açısından öğretmenlerden sınıflarındaki öğrencilerine ilişkin görüşlerini 

almak amacıyla verilen kontrol listesi incelendiğinde, öğretmenler öğrencilerin %24,4’ünün 

matematik dersinin konularını anlamada yetersizlikler yaşadıklarını; %29,3’ünün matematik 

konularından neden sonuç ilişkisi kurmada güçlükler yaşadıklarını, %24,4’ünün matematik 

konuları ile ilgili verilen yönergeleri anlamada %29,3’ünün; verilen sınıf içi etkinlikleri ve 

%19,5’inin verilen ödevlerin yerine getirilmesinde güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca öğretmenler öğrencilerin %19’unun problem çözmede yetersizlikler yaşadıklarını 

belirtmişlerdir.  

iii. Öğrencilerin Çalışma Örneklerinin Toplanması ve Hata Analizlerinin Yapılması. 

Risk grubundaki öğrencilerin Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerine ilişkin çalışma 

örnekleri toplanmış ve hata analizleri yapılmıştır. Bu analizlerde dikkatsizlik, yanlış ya da 

yetersiz yönerge sonucunda oluşan hatalar dikkate alınmıştır. Yapılan hata analizi çalışması 

sonunda öğrencilerin her derse ilişkin hata örüntüleri ortaya konmuştur. Sıklık durumları 

dikkate alınarak yapılan hata analizi sonucunda öğrencilerin temel dört işlem becerilerinde, 

eldeli toplama çıkarmada, sonuçları basamaklarına uygun yerleştirmede, dikte etmede, bazı 

harfleri ve heceleri atlamada hataları saptanmıştır. 

 

iv. Risk Grubundaki Öğrencilerin Akademik Becerilerine İlişkin Ayrıntılı 

Değerlendirmelerinin yapılması. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinde programa 

göre düzeylerini belirlemek amacıyla program analizine dayalı kontrol listeleri hazırlanmıştır. 

Her bir kontrol listesi ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf programındaki öğrenme kazanımlarını 

kapsayan maddelerden oluşmuştur.  

 

Öğretmenler adı geçen derslere ilişkin güçlük yaşayan öğrencileri göz önünde bulundurarak 

kontrol listelerini uygulamışlardır. Tablo 7’de bu kontrol listelerinin uygulanması ile elde 

edilen verilerden öğrencilere ilişkin genel değerlendirme sonuçları yer almaktadır.  
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Tablo 7: Uygulama Öncesi Güçlüklerin En Yoğun Gözlendiği Alanlar 

  1.Sınıflar (Öğr. Sayısı: 36) 2. Sınıf (Öğr. Sayısı: 35) 3. Sınıf (Öğr. Sayısı:23 ) 

Türkçe  Okuma-yazmaya hazırlık 

becerileri 

 Fiş Cümlelerini okuma-

yazma 

 Dikte çalışması 

 Okuma Hızı 

 Doğru okuma 

 Dikte çalışması 

 Okuma hızı 

 Okuduğunu anlama 

 Doğru okuma 

 Dikte çalışması 

 Okuma hızı 

 Okuduğunu anlama 

Matematik  Ritmik Sayma 

 Kümeler 

 Doğal Sayılar 

 Kümeler 

 Dört işlem 

 Problem çözme 

 Kesirli sayılar 

 Kümeler 

 Doğal sayılar 

 Ritmik sayma 

 Dört işlem ve problem 

çözme 

Hayat 

Bilgisi 

 Yakın Çevreyi Tanıma 

 Cumhuriyet ve Atatürk  

 Yakın Çevreyi Tanıma 

 Cumhuriyet ve Atatürk  

  Sınıf kurallarına uyma 

 Yakın çevre 

 Cumhuriyet ve Atatürk 

 

 

Öğrencilerin Ders Çalışma Becerilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

 

Kesiktaş (2006), kaynaştırma ve risk grubu öğrencilerinin ders çalışma becerilerini çeşitli 

değişkenler açısından incelemiştir (Ek.19). Kaynaştırma ortamlarındaki özel gereksinimli 

öğrencilerin ders çalışma becerilerinin, onların akademik olan ve olmayan davranışları 

üzerinde anlamlı etkilerinin olmasından dolayı, öğrencilerin ders çalışma beceri düzeyleri 

belirlenerek çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bu amaçla öğrencilerden, anne 

babalardan ve sınıf öğretmenlerinden araştırma kapsamında geliştirilen ölçekler yoluyla veri 

toplanmıştır. Bulgular, ders çalışma becerilerinin öğrenci yaşı, cinsiyeti, öğrencilerin 

kaynaştırma öğrencisi olup olmaması, akademik başarı ve evdeki çalışma koşullarına göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği yönündedir. Kaynaştırma uygulamaları bakımından özel bir 
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önem taşıyan kaynaştırma öğrencisi olma değişkenine bakıldığında, özel gereksinimli 

öğrencilerin ders çalışma becerilerinin diğer öğrencilere göre yetersiz olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Akademik başarı için de aynı durum söz konusudur. Bunun yanında evde uygun 

çalışma koşullarına sahip çocukların daha etkili ders çalışma becerilerine sahip oldukları 

görülmektedir. Anne baba, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler arasındaki 

korelasyon sonuçları ise, üç bilgi kaynağının değerlendirmelerinin birbirleriyle olumlu yönde 

anlamlı ilişkiler gösterdiği yönündedir. 

 

Öğrencilerin Türkçe Kazanımlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

 

Baydık (2009), proje okulundaki öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin kazanımlarını 

değerlendirmiştir. 2003-2004 öğretim yılı ikinci yarıyılında 1.2.ve 3. Sınıf öğrencilerinin sınıf 

öğretmenleriyle görüşmeler yapmış, ayrıca akademik çalışma grubunun verilerinden 

yararlanarak 86 öğrencinin Türkçe dersinin kazanımlarına ilişkin sorunları olduğunu 

saptamıştır. 86 öğrencinin Türkçe dersinin kazanımlarına ilişkin müfredatı temel alan 

davranışları Türkçe derslerine gözlemci olarak katılarak sınıf düzeylerine göre gözlemlemiş 

ve yazı ürünlerini incelemiştir. Ayrıca öğrencilere “Türkçe dersi performans belirleme aracı”, 

“Bilgi Formu”, “Sesli Okuma Testi” uygulanmıştır. İlk değerlendirmede öğrencilerin okuma 

yazmaya hazırlık ve becerilerinde, okuma yazma becerilerinde, heceleme, hatalı okuma, el 

yazısı noktalama işaretlerinin kullanımı, hece bölümü ve diğer yazım kurallarına uyma, 

okuduğunu anlama, metne ilişkin soruları yanıtlama ve dikte gibi sorunlardan bir yada bir 

kaçına sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Altı Aylık bir eğitim süreci içerisinde öğretmenlere okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi 

konularında hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmiş, 86 öğrencinin 17’si için BEP 

hazırlanmış ve bu öğrenciler destek eğitim odasında günlük ders saatinin %40’ını 

geçmeyecek şekilde bireysel eğitime alınmışlardır. 68 öğrenciye bir uzman desteği ile “sınıf 

içi müdahale yaklaşımı” uygulanmış, öğretmenlere danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 1 

öğrenci başka bir okula nakil olduğu için son değerlendirmeye alınamamıştır. 

 

Altı aylık bu eğitim sürecinin sonunda 85 öğrenci için ikinci değerlendirme yapılmış, okuma 
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yazma bilmeyen öğrencilerden 7’sinin sınıf düzeyine ulaştıkları, 8 öğrencinin okuma yazmayı 

öğrendiği, ancak henüz sınıf düzeyine ulaşamadığı, okumada çeşitli güçlükleri olan 26 

öğrencinin başarılarının sınıf düzeyine ulaştığı, 44 öğrencinin okuma yazma ve okuduğunu 

anlama doğruluklarını arttırdıkları, ancak henüz sınıf düzeyine ulaşamadıkları gözlenmiştir. 

yapılan üçüncü değerlendirmede sorunları devam eden 52 öğrenciden 7’si sınıf düzeylerine 

ulaşmışlar, 40 öğrenci gelişme göstermiş, henüz sınıf düzeyine ulaşamamışlar, 3 öğrencinin 

ise okuma-yazma becerilerini kazanamadıkları gözlenmiştir (Ek.16). 

 

Müdahale Programlarının Uygulanması 

Yapılan görüşmeler, gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda öğretmenlerle işbirliği 

içerisinde 94 öğrenci için müdahale programı hazırlanmıştır. Müdahale programı hazırlanan 

38 öğrenci için aynı zamanda BEP hazırlanmışıtr. Müdahale programları sonucunda 

öğretmenlerin deneyim kazandığı, öğrencilerini değerlendirme, öğretimsel planlama yapma 

ve bireysel özellikleri dikkate alma gibi temel bazı becerileri kazandıkları dikkati çekmiştir. 

Müdahale süreci bir eğitim-öğretim dönemi sürmüş, öğrencilerin akademik değerlendirmeleri 

sonucunda 38 öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) hazırlanmasına 

gereksinim olduğu görülmüştür. Müdahale aşaması sonrasında öğrencilerin ayrıntılı 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Tablo 8’de müdahale programlarının uygulanmasının sonunda 

proje kapsamındaki öğrencilerden 51’inin çeşitli alanlarda güçlüklerinin sürdüğü 

görülmektedir. 

 

43 öğrencinin ise, müdahale programı sonrasında sınıf seviyelerine ulaştıkları 

belirlendiğinden dolayı sadece izlenmelerine karar verilmiştir. 
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Tablo 8 : Müdahale Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Sonuçları 

                                                                                                        1. Sınıflar 

Güçlük Alanları  

2. Sınıflar 

Güçlük Alanları 

2. Sınıflar 

Güçlük Alanları 

Türkçe 

(24 öğr. sınıf 

düzeyinde) 

 Harf-ses eşleme 

 Dikte çalışması 

 Okuduğunu anlama 

(Öğrenci Sayısı: 28*) 

 Doğru okuma 

 Dikte çalışması 

 Okuma hızı 

 Okuduğunu anlama 

(Öğrenci Sayısı: 24*) 

 Okuduğunu anlama 

 Doğru okuma 

 Dikte çalışması 

(Öğrenci Sayısı: 18*) 

Matematik 

(20 öğr. sınıf 

düzeyinde) 

 Ritmik Sayma 

 Toplama ve çıkarma 

işlemleri 

 Problem Çözme 

(Öğrenci Sayısı: 32*) 

 Dört işlem 

 Problem çözme 

(Öğrenci Sayısı: 25*) 

 Dört işlem 

 Problem çözme 

(Öğrenci Sayısı: 17*) 

Hayat Bilgisi 

(70 öğr. sınıf 

düzeyinde) 

 Yakın Çevremiz 

(Öğrenci Sayısı: 18*) 

 Yakın Çevreyi Tanıma 

 Cumhuriyet ve Atatürk  

 Dünyamız ve gökyüzü 

 Sağlıklı büyüyelim 

(Öğrenci Sayısı: 6*) 

Problem 

Görülmemiştir. 

 

 

BEP’lerin Geliştirilmesi ve Uygulanması. 

İkinci öğretim yılı başında öğrencilerin ayrıntılı değerlendirilmesi sonucunda, BEP’lerinin 

hazırlanması ve BEP toplantıları düzenlenmesi aşamalarında BEP ekip üyeleri Sınıf 

öğretmenleri ve psikolojik danışman ve rehber öğretmen, gezerek özel eğitim görevi verilen 

öğretmen ve bölüm araştırma personeli görev tanımlarına uygun olarak işlevde 

bulunmuşlardır. Bölüm araştırma personeli materyallerin hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi aşamalarında rehberlik ve danışmanlık yapmıştır. BEP hazırlama 

sürecinde BEP’ i taslak olarak hazırlanan tüm öğrencilerin herbiri için ayrı ayrı BEP ekip 



62 

 

toplantıları düzenlenmiş, tüm ailelerin bu toplantılara katılımı sağlanmış, program için 

ailenin onayı alınmıştır. Öğretmenlerin ve tüm katılımcıların bu süreci ilk kez yaşadıkları ve 

BEP’in ya da kaynaştırmanın aslında düşündükleri kadar zor olmadığı, işletilebilir süreçler 

olduğunun görüldüğü ifade edilmiştir (BEP toplantıları kayıtları, Odak grup görüşmeleri). 

 

Öğrenciler için hazırlanan BEP uygulamanın ikinci yılında öğrencilere uygulanmıştır. 

Öğrencilere bireysel gereksinimlerine uygun öğretimsel amaçlar ve hedefler seçilmiş, en az 

kısıtlayıcı ortamda eğitim almaları sağlanmış, zorunlu olmadığı sürece öğrenciler 

sınıflarından dışarıya öğretim amaçlı çıkarılmamıştır. Öğrenciler için hazırlanan BEP’ler bir 

eğitim-öğretim yılı için hazırlanmış ama her dönem içerisinde iki kez değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler ve izlemeler sonucunda BEP’lerinde değişiklik yapılması gereken 

öğrencilerin gereksinimlerine uygun yeni programlar hazırlanmıştır. 3 öğrenci için BEP 

‘inde yer alan Dil-Konuşma Terapisi destek hizmeti sağlanamamıştır. Bu öğrencilerin 

gereksinimi olan diğer alanlardaki gelişmesini de etkileyen dil konuşma terapisi ülkemizdeki 

gerek uzmanların sayısının az olması, gerekse eğitim-öğretime yönelik çalışmalarda bu 

hizmetin sağlanmasındaki sınırlılıktan dolayı verilememiştir. Dil konuşma terapistlerinin 

sağlık bilimlerine bağlı yetiştirilmeye başlanmasından kaynaklı olarak eğitim hizmetlerine 

geçişte bürokratik problemler yaşandığı da süreç içerisinde görülmüştür. Bu 

değerlendirmeler içerisinde ayrıca 4 öğrencinin dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü 

kuşkusu ile tanısına gereksinim duyulmuş, gerek okul yönetimi gerekse araştırma 

personelinin bu konudaki girişimlerine karşın bu hizmet sağlanamamıştır. Tıbbi destek 

hizmetin sağlanamamasının en önemli engeli ailenin sosyal güvencesinin olmayışıdır. 

Soysal güvencenin sağlanmasına yönelik girişimlerimiz (Aileden Sorumlu Devlet Bakanı İle 

Görüşme) olumlu sonuçlanmamıştır. Kaynaştırma uygulamalarında destek hizmetler 

arasında tıbbi desteğin önemli olduğu görülmüş ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde 

belirtildiği gibi ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bu konuda işbirliğinin yapılması ve 

sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocuklarına tıbbi ve dil konuşma terapisi gibi hizmetlerin 

öncelikli olarak sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması 

önerilmektedir. (Öğretmen, yönetici ve stajyer öğrenci odak grup görüşmeleri, Eğitimci 

çalışma grup görüntü kayıtları). 
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Tıbbi ve dil ve konuşma terapisi gibi destek hizmetlerin sunulamadığı öğrencilerin 

BEP’lerinde akademik amaçların çoğunda ilerleme gözlenmesine karşın sınıf düzeylerine 

ulaşamadıkları belirlenmiştir.  

 

BEP’ler her yıl değerlendirilmiş ve yeni BEP’ler oluşturularak uygulamaya konmuştur. 

Öğrencilerin kazandıkları öğretimsel amaç ve davranışlar değerlendirilmiş, kazanamadıkları 

amaç ve davranışlar için süreç analiz edilmiş ve farklılaştırılma yoluna gidilmiştir. Her 

öğretim yılında süreç tablosundaki sıra izlenmiştir. BEP içerisinde belirlenen amaçların 

izlenmesi ve değerlendirilmesi BEP ekibince gerçekleştirilmiştir. Bu amaçlara ve 

davranışlara neden ulaşıldığı ve neden ulaşılamadığı analiz edilerek yeniden oluşturulan 

BEP’lerde bu sorunlar için çözümler geliştirilmiştir. Örneğin, öğrenci için dört işlemle 

problem çözme ve zihinden işlem yapma gibi bir amaç belirlenmişse ve öğrenciye bu 

amaçlar kazandırılamamışsa nedenini analiz etmek gerekmektedir. Temel olarak öğrencinin 

dört işlem mantığını kazandığı fakat zihinden işlem yapmada yetersiz kaldığı görülürse ek 

destek hizmet olarak öğrenciye hesap makinesi kullanmasının BEP’ine eklenmesi ve 

amaçlara da hesap makinesi kullanma becerisinin alınması gerekli olmuştur.  

 

Bu süreçte BEP hazırlama, izleme ve değerlendirme aşamalarında bir döngü 

oluşturulmaktadır. Eğitim programlarının belirli bir döngü oluşturduğu gibi BEP’lerinde 

uygun bir döngü oluşturması beklenmelidir. Planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve 

sonuçlara uygun planlamanın farklılaştırılması temel bir döngü olarak bu uygulamada ortaya 

çıkmıştır. Döngünün proje uygulamaları sonlandırılana kadar devam ettiği ve sonuçta 

uygulamada sağlanan başarının bu döngünün sağlıklı işletilmesinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Proje içerisinde yaşanılan temel problemlerin ise, öğretmene ve öğrenciye 

sunulan destek hizmetler ile ilgili olduğu görülmüştür.  

 

Destek Hizmetler yasal düzenlemelerde genellikle öğrenciye sunulan destek hizmetler 

olarak ele alınmıştır. Proje uygulamalarının hazırlık aşamasında da sürece böyle bakılmıştır. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler, hizmet içi eğitimler ve proje dâhilinde ortaya konulan 

dönütlere bakıldığında öğretmenlerin destek hizmete daha çok gereksinimlerinin bulunduğu 
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gözlenmiştir. Sınıf içi müdahale hizmetinin sunumunda öğretmenin direnci ile karşılaşılmış, 

öğretmenin risk grubundaki öğrenciyle çalışması ancak ikinci yılda sağlanabilmiştir. 

Öteyandan,  Türkiye’de yasal düzenlemelerde ve uygulamalarda öğretmene ve öğrenciye 

sunulması gereken destek hizmetler açıkça belirtilmemiştir. Bu hizmetler kurumların 

istemine bırakılmıştır. Oysa yönergelerde “destek hizmetler” konusunun ayrıca ele alınması, 

tanımlanması, nasıl ve kimlerden destek alınabileceğinin açıklanması yol gösterici olacaktır.  

Bu nedenle bu çalışmada öğretmenlere sunulan hizmet içi eğitimlerin dışında onların 

mesleki gelişimlerine yönelik ve sınıf içinde öğrencilerine yardımcı olabilmeleri amacıyla 

öğretmenlere destek hizmet sunulması gereksinimi oluşmuş ve öğretmene sunulacak destek 

hizmet konusunda planlama yapılmıştır.  Öğretmenlere sınıfiçi destek hizmetlerden 

işbirliğine dayalı öğretim modeli sunulmuştur. Bu model altında öğretmenlere özel eğitim 

öğretmeni desteği, materyal desteği, danışmanlık desteği, özel gereksinimli bireyler ve genel 

eğitim anlamında bilgilenmelerine yönelik kaynak desteği gibi destekler sunulmuştur. Fakat 

öğretmenlere ve öğrencilere sunulamayan bir diğer destek hizmet ise teknoloji desteği 

olmuştur. Teknolojinin günümüzde eğtim-öğretim içerisinde etkin ve verimli kullanılmasına 

rağmen bunun özel gereksinimli bireyler için ülkemizde yaygın olarak kullanılmadığı ve 

kullanılmasına yönelik olumsuz tutumların olduğu görülmüştür.  

 

BEP’lerin değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda standartlaştırılmış başarı testleri 

kullanılmamış, informal değerlendirme yapılmıştır. Bu yaklaşım alan yazınla tutarlıdır (Fiscus 

ve Mandell, 2002). Son yıllarda “performansa dayalı değerlendirmeler” genel eğitim 

sisteminde de yeğlenen bir yaklaşımdır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda özel 

gereksinimli öğrencilerin BEP’lerinde belirlenen amaçlara ulaştıkları ve hızlı bir şekilde 

ilerleyebildikleri görülmüştür. Bu süreç yalnızca 5 öğrenci de ivme kazanamamıştır. 

Öğrencilerden biri, RAM ve ailenin isteği üzerine başka bir okulda özel eğitim sınıfına 

yerleştirilmiş, bu nedenle proje grubunun dışında kalmış, diğer 4 öğrenci ise gerekli destek 

hizmetlerin sunulamamasından kaynaklı olarak gelişmeleri beklenilenden yavaş olmuştur.  

 

Ek 15’de BEP hazırlanan öğrencilerin yıllara göre BEP’lerinde gösterdikleri gelişimlerin 

dökümleri verilmiştir. Öğrenci isimleri bireylerin kimlik bilgilerinin gizli tutulmasına etik 

kurallar adına uyularak silindiği dikkate alınmalıdır. Ek 15’de görüldüğü gibi, öğrencilerin 
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18’nin BEP’lerindeki amaçlarına ulaştıkları ve bazılarının sınıf düzeyine geldikleri 

görülmektedir. Diğer öğrencilerin 4’ü hariç temel okuma-yazma ve dört işlem becerilerini 

günlük yaşamlarını sürdürmelerinde yeterli olabilecek düzeyde öğrendikleri görülmektedir.  

 

Odak grup görüşmelerinde, BEP sürecinde öğretmenlerin, stayer öğrencilerin, yöneticilerin, 

araştırmacıların ortak görüşü olarak anlamlı bir başarının yakalandığı belirtilmiştir. Bu süreçte 

ayrı başlık altında özetlenmiş olan projenin işleyişinde rastlanılan bazı problemler olmasına 

rağmen iyi bir işbirliği sağlandığı, verimli bir eğitim-öğretim süreci yaşandığı ve sonuç 

olarakta özel gereksinimli bireyler, diğer öğrenciler ve öğretmenler açısından başarıya 

ulaşıldığı ifade edilmiştir. Bu sürecin çok daha başarılı olabileceği, fakat var olan koşullar 

içerisinde yine böyle bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. (Eğitimci 

Çalışma Grup Görüntü kayıtları, Öğretmen, Yönetici, Stajyer öğrenci Odak Grup Görüşmeleri 

ve Bölüm Proje Toplantıları). 

 

Sosyal Kabul ve Sınıf Yönetimi Ekibinin Bulguları 

 

“Kaynaştırma modeli geliştirme” projesi kapsamında “sosyal kabul ve sınıf yönetimi”nin alt 

grup çalışmaları aşağıda kısaca özetlenmiş, çalışmaların yer aldığı yayınlara / raporlara ekler 

bölümünde yer verilmiştir. 

  

 Proje alt grubu, öncelikle kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli öğrencilerin 

sosyal becerilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Yapılan ayrıntılı alan yazın taramasının 

ardından, dünyada çok yaygın olarak kullanılan ve psikometrik özellikleri açısından çok güçlü 

olan Sosyal Beceri Dereceleme Sistemi’ nin (SBDS)  6-12. sınıflar için geliştirilmiş olan 

formu yurt dışından getirtilmiş, Türkçe ‘ye çevrilmiş,  daha sonra aracın Türkçe Formu’na 

ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 613 ilköğretim öğrencisi için toplanan verilerle 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda SBDS’ nin çalışmanın amacına uygun bir araç 

olduğu, Türk çocuklarının kaynaştırma becerilerini değerlendirmek amacıyla 

kullanılabileceğine karar verilmiştir. Bundan sonraki aşamada proje çalışmalarının 

yürütüldüğü ilköğretim okulu öğrencilerinin sosyal becerileri öğretmenlerinin SBDS ‘yi her 
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çocuk için doldurması ile değerlendirilmiş,  böylece toplanan veriler analiz edilerek özel 

gereksinimli öğrencilerin sosyal becerileri belirlenmiştir.  Ek 17’de bu çalışma ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

 

 Kaynaştırma uygulamalarının başarısını artıran önemli bir faktörün özel gereksinimli 

çocukların sosyal becerileri olduğu alanyazında sıklıkla belirtilmektedir. Özel gereksinimli 

çocukların sosyal becerileri genellikle akranlarından daha azdır, daha az sayıda arkadaşları 

vardır, sosyal kabulleri düşüktür ve akranları ile iletişim başlatma ve iletişim sürdürme 

becerilerinin de yetersiz olduğu birçok araştırma sonucunda ortaya konmuştur. Değerlendirme 

sonucu proje okuluna devam eden özel gereksinimli öğrencilerin sosyal becerilerinin 

akranlarından belirgin derecede daha az, problem davranışlarının belirgin derecede daha fazla 

ve benzer şekilde akademik başarılarının da az olduğu görülmüştür. Bu nedenle projenin 

yürütüldüğü ilköğretim okulunda 1.2. ve 3. sınıflarda “sosyal beceri öğretimi” yapılmasına 

karar verilmiştir.    Sosyal beceri öğretimi genellikle yetişkin aracılı ve akran aracılı 

programlarla öğretilmektedir. Yetişkin aracılı programlar öğretmen ya da öğretim yapan 

yetişkinin yetersiz olarak belirlediği hedef sosyal becerileri çocuklara öğretmesi şeklinde 

yürütülmekte, akran aracılı programlar ise, çocukların ayrı öğretim oturumlarında değil, 

akranları ile doğal ortamlarda etkileşim kurması ile sosyal becerileri daha kolay 

öğrenecekleri, daha kolay genelleyebilecekleri düşüncesine dayalı olarak geliştirilmektedir. 

Bunun yanısıra sosyal beceriler bireysel olarak, küçük gruplar halinde ya da tüm sınıf olarak 

öğretilebilmekte, özel gereksinimli öğrencinin de dâhil olduğu tüm sınıfla yapılan öğretimin 

becerileri bilmeyenlerin öğrenmesine, bilenlerin ise daha fazla pratik yapmaları ve diğerlerine 

model olmasına yol açtığı belirtilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkılarak proje okulunun 12 

sınıfında sosyal beceri öğretimi yapılmasına ve bu çalışmaların Özel Eğitim alanında yapılan 

bir doktora tezi çalışması kapsamında yürütlmesine karar verilmiştir. 6 sınıfın öğretmenine 

Yetişkin Aracılı Program (YAP), 6 sınıfın öğretmenine ise Akran Aracılı Program (AAP) 

kullanılarak hedef sosyal beceriler öğretilmiş, daha sonra öğretmenlerin hedef sosyal 

becerileri öğrendikleri yöntemlerle sınıflarında öğretmeleri istenmiştir. Ünsal (2007)’ın 

yürüttüğü bu çalışma sonunda iki yöntemin özel gereksinimli çocukların hedef becerileri 

öğrenmeleri üzerinde fark yaratıp yaratmadığı ayrıca, sosyal beceri öğretiminin sosyal 

kabullerinde değişikliğe yol açıp açmadığı belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında 
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YAP ve AAP’ları sonucunda öğrencilerin her iki programla da öğretilmesi hedeflenen dört 

sosyal beceriyi (dinleme, sırasına uygun oturma, parmak kaldırma ve bir iş yaparken yerinde 

oturma) öğrendikleri görülmüştür. Buna karşın iki öğretim programının “dinleme” ve “bir iş 

yaparken yerinde oturma” becerilerinin öğretimi üzerinde etkililiği farklılaşmazken “uygun 

oturma” ve “parmak kaldırma” becerilerinin öğretimi üzerindeki etkililiğinin farklılaştığı 

bulunmuştur. Ayrıca her iki programın öğrencilerin sosyal kabulleri üzerindeki etkililikleri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (Ek.17). 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen dördüncü çalışma, ükemizdeki kaynaştırmaya ilişkin 

yapılmış çalışmaların ve araştırmaların gözden geçirildiği betimsel bir çalışmadır. Bu 

çalışmada 1980-2005 yılları arasında yapılan tüm yayınlar gözden geçirilmiş; konuya ilişkin 

tezler, araştırmalar, betimsel makaleler beş grupta toplanmıştır: Birinci grupta kaynaştırma 

modelini, ilkelerini, felsefesini, başarılı kaynaştırmaya yol açan faktörleri, avantajlarını ve 

uygulama sorunlarını açıklayan makalelere yer verilmiştir. İkinci grupta ise kaynaştırmaya ve 

özel gereksinimli öğrencilere yönelik anne baba, öğretmen, engelli olmayan çocukların görüş, 

düşünce ve tutumlarının incelendiği araştırmalara yer verilmiştir. Üçüncü grup çalışmalar 

ilköğretim okullarına devam eden özel gereksinimli öğrencilerin okuma yazma becerileri, 

benlik algıları, problem davranışları, çalışma becerileri gibi özelliklerini inceleyen 

çalışmalardan oluşmaktadır. Dördüncü grupta kaynaştırmanın başarısını artırmak için 

yürütülen müdahale çalışmalarının araştırıldığı ve sonuçlarının tartışıldığı araştırmalar yer 

almakta, son grupta ise ilk dört grup içinde yer verilemeyen diğer çalışmalar bulunmaktadır. 

Ek 17’de ayrıntılı olarak açıklanan bu çalışma, 2008 yılında tekrar gözden geçirilmiş, 2005-

2008 yılları arasında yapılan araştırmalar da makaleye eklenmiştir.  

 

Sosyal kabul ve sınıf yönetimi ekibinin bir diğer çalışması doktora tezi kapsamında Özokçu 

(2008)’nun yürüttüğü doğrudan öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan sosyal beceri öğretim 

programının birlikte eğitim ortamlarındaki zihinsel engelli öğrencilerin özür dileme, yardım 

isteme ve başladığı işi zamanında bitirme becerilerini kazanmalarında ve bu becerileri 

genelleyebilmelerinde etkili olup olmadığı tek denekli araştırma yöntemlerinden “denekler 

arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli” kullanılarak incelenmiş, sonuçta programın 

belirtilen becerileri kazanmalarında ve bu becerileri genelleyebilmelerinde etkili olduğu 
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bulunmuştur (Ek.19). 

 

Sosyal kabul ve sınıf yönetimi alt grubunun bir diğer çalışması sınıf öğretmenlerinin sınıf 

yönetimi ile ilgilidir. Alanyazında da belirtildiği gibi, farklı özellikteki öğrencilerin 

bulunduğu heterojen sınıflarda sınıf yönetimi çok önemlidir. Öğretmenin sınıfını etkili bir 

şekilde yönetmesi, tüm çocuklara aynı zamanda öğretim yapabilmesi, öğretim etkinliklerine 

özel gereksinimli öğrenci de dâhil tüm öğrencileri katabilmesi, istendik davranışları sık sık 

ödüllendirmesi, sınıf kurallarını belirlemesi, öğretmesi ve prova ettirmesi ve bu gibi 

düzenlemeler ile tüm öğrenciler öğretim sürecine aktif olarak katılabilmekte ve kendi hızında 

öğrenebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada proje okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimleri, bu 

amaçla geliştirilen “Sınıf Yönetimi Gözlem Formu” ile değerlendirilmiş, araştırmacılar her 

sınıfta en az bir akademik derste gözlem yaparak formu doldurmuşlardır. Böylece 

kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı sınıflarda çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimlerine 

ilişkin yeterlikleri ve sorunları belirlenmiştir.  

 

Daha sonraki aşamada “Sınıf Yönetimi Gözlem Formu” tekrar gözden geçirilmiş, önleyici 

sınıf yönetimine ilişkin alanyazın temel alınarak forma yeni maddeler eklenmiştir. Böylece 

sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimlerine ilişkin 

daha ayrıntılı bilgi elde edilmiştir. Gözlem formunun gözden geçirilmiş son hali kullanılarak 

toplanan verilerin analiz edilmesi ve sınıflarda çekilen videoların izlenmesi sonucunda 

öğretmenlerin bu konuda desteğe gereksinimleri olduğu belirlenmiş, proje grubunda yer alan 

8 öğretmenin katıldığı toplam 5 haftalık (her hafta bir saat olmak üzere) sınıf yönetimi eğitimi 

yapılmıştır. Bu programda sınıf yönetiminin temel ilkeleri ve özellikle temel stratejilere yer 

verilmiş; öğretmenlerin kendi sınıflarında uygulayabilecekleri stratejiler üzerinde ayrıntılı 

olarak durulmuştur. Program sınıf kurallarının belirlenmesi, öğretilmesi ve kurallara uyanların 

ödüllendirilmesi, yardım ve ipucu tekniklerinin kullanılması, öğretimin bireyselleştirilmesi, 

özel gereksinimli öğrenci de dâhil her öğrenciye öğretim fırsatlarının sağlanması gibi konuları 

içermiştir. Ek 17’de öğretmenlerle birlikte yürütülen 5 haftalık sınıf yönetimi programının 

içeriği ayrıntılı olarak verilmiştir.  
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Sınıf Yönetimi Eğitim programının her hafta uygulanması sonucunda, okul rehber öğretmeni 

ve özel eğitim öğretmeni sınıflara girerek gözlem yapmışlar ve sınıf öğretmeninin o hafta 

üzerinde tartışılan stratejileri kullanıp kullanmadığını değerlendirmişlerdir. Eğitim 

programına öğretmenlerle birlikte katılan ve projenin başından itibaren proje elemanlarıyla 

çalışan rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni, sınıf gözlemleri sonrasında öğretmenlere 

önerilerde bulunmuşlar ve hangi durumlarda hangi stratejileri kullanabileceklerini 

hatırlatmışlardır. 5 haftalık eğitimin tamamlanmasının ardından sınıflarda gözlem formu 

kullanılarak tekrar gözlem yapılmış, öğretmenlerin gözlem formundan aldıkları ön ve son test 

puanları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada bazı metodolojik problemler (grup sayısının çok 

küçük olması, çalışmanın kontrol grubunun olmaması, vb.) bulunmaktadır ve eğitime katılan 

öğretmenlerden ikisi eğitimi yarıda bırakmış, eğitim programını tamamlamamıştır. Buna 

karşın 6 öğretmenin eğitim öncesi ve sonrasında gözlem formunda aldıkları puanlar 

karşılaştırıldığında, kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinde artma olduğu, öğrendikleri 

becerileri sınıflarında kullandıkları görülmüştür. Örneğin 1 no’lu öğretmen, eğitim programı 

öncesinde gözlem formunda yer alan stratejilerin  % 14 ünü öğretim sırasında kullanırken, 

eğitim sonrasında % 45 ini kullanmıştır. Benzer şekilde 3 nolu öğretmenin program öncesinde 

sınıf yönetimi stratejilerinin %44 ünü kullanırken eğitim sonrasında stratejilerin %67 sini 

kullandığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar öğretmenlerin sınıf yönetimi eğitim prgramından 

yararlandıklarını düşündürmektedir. Bu çalışma sonuçlarından yola çıkılarak daha sonra 

yapılacak çalışmalarda öğretmenler için hazırlanan eğitim programının sadece öğretmenlerin 

sınıf yönetimlerini değil, aynı zamanda öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışları 

üzerindeki etkilerinin araştırlmasına karar verilmiştir. (Bu çalışma metodolojik sınırlılıklar 

nedeniyle raporlaştırılmamıştır). 

 

Proje kapsamında yapılan son çalışma, bu alt grubun çalışmalarına ilişkin öğretmen 

görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen niteliksel bir çalışmadır. Bu çalışma için 

öğretmenlere, 

a) Kaynaştırma denildiği zaman ne anlıyorsunuz? Sizce kaynaştırma nedir? 

b) Proje kapsamında yürütülen kaynaştırma çalışmalarına ilişkin neler düşünüyorsunuz? 

c) Sizce bu projenin amacı ne idi? 
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d) Sizce proje amacına ulaştı mı? Gerekçelerini söyleyiniz. 

e) Proje kaynaştırma öğrencileri için yararlı oldu mu? 

f) Projeye katılan bir öğretmen olarak süreç içinde ne gibi güçlükler yaşadınız? 

g) Halen var olduğunu ve projenin çözemediğini düşündüğünüz sorunlar nelerdir? 

h) Proje genel olarak okul için yararlı oldu mu? Bu yararların artması için neler 

yapılmalı? 

i) Proje kapsamında yapılan seminerler ve eğitim toplantılarına ilişkin neler 

düşünüyorsunuz? 

j) Projede dağıtılan el kitapları, öğretim materyalleri hakkında neler söylersiniz?  

k) Bu materyalleri eğitim / proje bittikten sonra da kullanıyor musunuz? 

gibi sorular sorularak proje alt grubunun çalışmalarının genel olarak değerlendirilmesi 

amaçlandı. Ancak proje tamamlandığında, projede çalışan 12 öğretmenden sadece 6’sı okulda 

kalmış, diğerleri tayin, emeklilik, hastalık gibi nedenlerle okuldan ayrılmışlardı. Bu nedenle 

soruların yanıtlarını almak amacıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sadece 4 

öğretmenle (2 öğretmen görüşme yapmak istemediğini belirtti) yapılabilmiştir. 4 öğretmenin 

sorulara verdikleri yanıtlar kısaca şöyle özetlenebilir:  

“Kaynaştırma sınıf seviyesinde olmayan çocuklara destek eğitimi vermek ve onları sınıf 

düzeyine getirmektir. Kaynaştırma uygulamalarını destekliyorum ama uygulamaya ilişkin çok 

sorunlar var ülkemizde.  Örneğin, sınıflar kalabalık, öğretmen yardımcısı ya da gönüllü 

yardımcılar yok, bir sınıfta 3-5 özel gereksinimli öğrenci olabiliyor. Gerçekten çok 

zorlanıyoruz.” 

 

“Projeden çok yararlandım, olumlu yanlarını gördüm, yararlı olduğunu düşünüyorum. Biz de 

kendimizi geliştirdik, bazı sınıflarda daha verimli oldu, kaynaştırmaya ilişkin neler yapılması 

gerektiğini öğrendik, önce projeden çok sıkıldık ve çok işimiz artacağını düşündük, sonra 

sisteme alıştık yararlandık, bazen çok fazla şeyler bekledik ve tüm beklentilerimiz 

karşılanmadı, biz proje sayesinde sınıflarımıza birçok araç gereç gelecek zannettik olmadı, 

hayal kırıklığı yaşadık.” 
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“Projenin amacı bu çocukların tespit edilmesi, bilgi sınırlarının zorlanması idi. Daha çok 

öğrenmelerini sağlamaktı, ağır derecede öğrenme problemleri olanların eksiklerini 

tamamlamaktı, projenin amacı bu çocukların normal sınıflarda eğitilebileceklerini 

göstermekti. “ 

 

“Bence bu proje amacına ulaştı, aşağı yukarı ulaşmış sayılır, ama sınıfta tek öğretmenle bu iş 

zor, bazı çocuklar çok güzel öğrendiler, hala engelli omayan çocuklara haksızlık ettiğimi 

düşünüyorum. Çok gözlem yaptık, öğretmenler birçok bilgiyi paylaştı. Bu çocukları daha iyi 

tanıdık.” 

 

“Projenin uygulanmasına ilişkin birçok sorun oldu, kaynak oda sistemi iyi işlemedi, çok sorun 

çıktı. Engelli çocuğun sınıftan çıkarılması iyi olmadı, ama yine de %80 başarılı oldu 

diyebiliriz. Sosyal beceri uygulamaları bana çok cazip geldi, hazır materyal ve eğitim 

kitaplarının olması hoşuma gitti. Sınıfımıza bir sürü yabancı girdi çıktı, tedirgin oldum. “ 

 

“Projenin yararları tabii ki oldu, bir kere okulun başarı oranı arttı, okul eğitim açısından 

yarar sağladı, çocuklar ilerledi. Herkes bunun güzel bir şey olduğunu söylüyor. Bir sürü yeni 

fikir öğrendik. Danışabileceğimiz birilerinin olması iyi oldu. Matematik öğretmede sorunum 

vardı, gittim danıştım. Özellikle veliler çok memnun oldular.” 

 

“Aslında projenin yararları artırılabilir. Önce bizlere daha iyi açıklama yapılması gerekiyor. 

Öğretim araçlarımız artırılmalı. Tek öğretmen yetişemez, bir yardımcı olmalı. Sınıflar 

kalabalık olmamalı. Bir sınıfta bir en fazla iki engelli çocuk olmalı. Seminerler artırılabilir. 

Seminerlere katılan öğretmenlere ders ücreti verilmeli, Bu işler gönüllü olmaz, hizmet içi gibi 

ücretlendirilmeli. Böyle angarya oluyor. Seminer verilirken bu düşünülmeli. Formları 

doldurmaktan çok sıkıldık, çok fazla idi. Seminerler öğle aralarında olmamalı“ 

 

“Seminerler güzeldi, sosyal beceriler için seminer verildi, kitapları filan vardı, materyalleri 

de hazırlanmıştı, hoşuma gitti. Sosyal kabulle ilgili çalışmalar ilginçti. Sosyal becerileri 
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değerlendirmek iyi oldu. Problem davranışlar için yapılanları beğendim. Seminerlerde bazı 

anlatılanları anlamadım. Kitapları okumaya vaktim olmadı. Daha uzun sürmeli bu 

seminerler.” 

 

“Bazı notları hala çıkarıp okuyorum. Zaman zaman göz gezdirmem iyi oluyor. Biraz fazla 

teori vardı aslında notlarda.  Uygulama yapabildim sınıfımda.” 

 

“Sınıfta biraz katı davrandığımı farkettim. Daha olumlu olmayı, arkadaş gibi davranmayı 

öğrendim. Proje sınıfta nasıl davranmam gerektiğini öğretti bana, uyguluyorum ve şimdi 

rahatım. Dışardan gözlemcinin sınıfıma girmesi aslında faydalı oldu. Yanlış noktalarım 

olabilir. Bazı şeyleri farketmiyormuşum. Sonra anladım. Bizi izlemek hep yapılmalı. Birinin 

sınıfta gözlem yapması, neyi unuttuğumuzu söylemesi iyi yani, bu olumlu. Bence mesleğe yeni 

başlayan öğretmenler bunlardan geçmeli hep...” 

 

Öğretmenlerin sorulara verdikleri yanıtların, sadece 4 öğretmen olmasına karşın, hem 

projenin yararları hem de uygulamaya ilişkin sorunlar hakkında bilgi verdiği 

düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak benzer uygulamaların başarısını artırmak için ne 

gibi önlemler alınacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, ne gibi yasal ya da yönetsel 

düzenlemeler yapılacağı gibi konularda bu yanıtlar yönlendirici olabilecektir. (Bu çalışma çok 

az sayıda öğretmenden veri toplanması, bazı öğretmenlerin bazı sorulara cevap vermemesi 

gibi nedenlerle raporlaştırılmamıştır.) 

 

Aile Eğitimi Ekibinin Bulguları 

 

Proje okulundaki 1.2.3. sınıf öğrencilerin anne babalarının algıladıkları sosyal destek 

düzeylerini, çocuklarının eğitimlerine katılım düzeylerini, çocuklarının eğitimlerine 

öğretmenlerden beklentilerini ve gönüllü katılabilecekleri etkinlikleri belirlemek amacıyla Aile 

Eğitimi Ekibi bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada veri toplamak amacıyla “Ailelerin 

Öğretmenlerden Beklentilerini Değerlendirme Formu”, “Sosyal Destek Doyuruculuk Anketi”, 

“Aile Destek Ölçeği”, “Aile Katılım Envanteri” ve “Anne Babaların Eğitime Katılımlarını 
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Değerlendirme Ölçeği” gibi araçlar geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca anne-baba ve 

öğretmenlere açık uçlu sorular yöneltilmiştir. 

 

Bulgulara göre, Anne babaların en temel gereksinimleri barınma, beslenme, ısınma, giyim, 

para, iş gibi maddi gereksinimlerdir. Bunu çocuklarının eğitim ve gelecekleriyle ilgili 

gereksinimler izlemektedir. Aileler, öğretmenlerin en çok kendileriyle etkili iletişim 

kurmalarını, güler yüzlü olmalarını, çocuklarıyla ilgilenmelerini ve bilgi vermelerini 

beğenmektedirler. Ailelerin öğretmenlerden temel beklentileri çocukların başarılarını 

bildirmeleri, evde çocuklarına nasıl yardım edeceklerini öğretmeleri, çocuklarının gelişimi 

hakkında bilgi vermeleri olarak belirlenmiştir. 

 

Ailelerin en çok eşleri, çocukları, büyük anne baba, akraba ve arkadaş gibi yakın kişilerin ve 

özel eğitimci gibi profesyonellerin desteklerini doyurucu buldukları saptanmıştır. Anne babalar 

en çok sınıfta yapılan öğretimi izlemek, öğrencilere bilgi vermek, beceri öğretmek, eğitim 

materyallerini sağlamak, okuma yazma kursları düzenlemek ve diğer ailelere bilgi vermek gibi 

daha çok eğitime katılım yönünde gönüllü olduklarını bildirmişlerdir. Yapılan t testi sonuçları 

öğretmenler annelerin olumlu beklentilerini (x=41.53), babalara göre (x=26.83) daha çok 

karşılamaktadır (t=27.77, sd=293, p<0,01). Buna karşılık babalar annelere göre sosyal 

destekten daha çok doyum yaşadıklarını bildirmişlerdir. Annelerin eğitime, bakıma, birlikte 

etkinliklere katılımı babaların katılımından daha yüksek bulunmuştur. 

 

Öğretmenler ailelerle birlikte çalışırken uzman desteğine gereksinim duyduklarını 

belirtmişlerdir. Gereksinim duydukları desteklerin başında “anne baba tutumları ve ailelerin 

eğitime katılımları” gelmektedir. 

Risk grubundaki çocukların yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak öğretmenlerin çoğunluğu 

sorumluluğun paylaşılması gerektiğine ve çözümünün ailelerle birlikte bulunması gerektiğine 

inanırken, üç öğretmen ailelerin ilgisizliği, okuma yazma ya da Türkçe bilmemeleri nedeniyle 

çözümü kendilerinin ürettiğini bildirmişlerdir. Öğretmenler sorunları çözerken daha çok anne 

babalarla görüşmeyi, aileyi tanımayı, bilgilendirmeyi ve onlara öneride bulunmayı 

yeğlemektedir. Öğretmenlere göre, derse katılım fırsatı verme, destekleme ve farklı eğitim 

yöntemlerini kullanma, kurallar koymak ve onları ödüllendirmek, aileyi eğitime katmak işe 

yarayan çözüm yollarıdır. 
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Öğretmenler açısından bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin öncelikli olarak etkili anne-baba 

olmanın yolları, okul ve aile işbirliğinin önemi konularında uzmanların desteğine ve 

yönlendirmesine ihtiyaç duyduklarını; aileler için en çok etkili anne-babalık etmenin yolları, 

yetersizliğin nedenleri ve çatışma çözme becerileri gibi farklı konularda toplantılar 

düzenlenmesi gerektiğini düşündükleri gözlenmektedir. Öğrencilerin sorunları olduğunda 

öğretmenler bu sorunları anne-babalarla birlikte çözmek istiyorlar; ancak çoğunluğu sorunları 

daha çok uzman yaklaşımıyla, yani aileleri bilgilendirme ve yönlendirme şeklinde 

çözümlemeyi yeğlemektedirler. Onların bu yaklaşımlarını destekleyen bir diğer bulgu da, 

öğretmenlerin ailelerde en beğendikleri davranışların daha çok ailelerin öğretmen 

yönlendirmelerine uygun davranmalarıdır. Ailelerin çocuklarının eğitimleriyle 

ilgilenmemeleri ve olumlu iletişim kurmamaları öğretmenleri en çok zorlayan davranışlardır. 

 

Öğretmenlerin çoğunluğu ailelerle iletişimde mektup, telefon, bilgi verici not gibi teknikleri 

kullanmamaktadırlar. Anne-babalar bu öğretmenlerin sınıflarında gönüllü çalışmadıkları gibi 

sınıf içinde çocuklarını gözlememişlerdir. Tüm öğretmenlerin sınıflarında problem davranış 

gösteren pek çok öğrenci bulunmaktadır. 

Öğretmenler en çok görüşmeler sırasında anne-babaların not tutmalarından, onların aktif rol 

almalarını sağlamaktan, onlarla eşitlikçi ilişkiler kurmaktan rahatsızlık duymaktadırlar. Bu 

bulgunun aksine, kendi öğretmenlik tarzlarını anne-babalara dürüst davranan, onlarla 

yüzleşebilen ve onlarla birlikte problem çözen kişiler olarak tanımlamaktadırlar. 

 

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, öncelikli olarak öğretmenlerin aile katılımının 

önemi, aileleri çocuklarının eğitimlerine katmanın yolları, etkili iletişim becerileri, problem 

ve çatışma çözme becerileri gibi temel konularda bilgilendirilmeleri ve beceri 

kazandırılmaları gerektiği belirlenmiştir (Ek.18). 

 

Aile Eğitimi Ekibi, değerlendirme sonuçlarını öğretmenlerle paylaşmış, öğretmen-aile 

işbirliğinin arttırılması konusunda hizmetiçi eğitim programları kapsamında seminer 

vermiştir. 
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Personel Eğitimi Bulguları 

 

Personel eğitimi, proje kapsamına alınan sınıfların öğretmenleri, iki müdür yardımcısının 

katılımları ile düzenlenmiştir. 

 

Personel eğitimi, projenin başlangıcında ve Öğretim yılı sonunda öğretmenlerin Eylül-

Haziran seminer haftasında hizmetiçi eğitim olarak sunulmuştur. Projenin uygulanmasına 

başlandıktan ve özellikle müdahale öncesi aşamaya gelindiğinde öğretmenlerin bilgiyi 

beceriye dönüştürmede sorun yaşadıklarının görülmesi üzerine projenin her aşamasında ve 

geçiş dönemlerinde olmak üzere mesleki gelişim etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği 

konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca öğretmenlere kaynaştırma uygulamaları 

içerisinde sunulması gereken destek hizmetler açısından da mesleki gelişim etkinliklerinin 

aslında bir zorunluluk olduğu görülerek bu görüş uygulamaya konulmuştur.  

 

Proje uygulamaları sonucunda yapılan odak grup görüşmelerinde katılımcılar okul 

çalışanlarına hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesinin kaynaştırma uygulamaları, özel 

gereksinimli bireylerin eğitimleri ve öğretmenlerin kendi mesleki bilgilerini yenileme 

açısından çok etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan personel eğitimleri proje 

uygulamalarının temelini oluşturmuştur. Personel eğitiminin ilk adımını projenin tanıtımı ve 

hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi oluşturmuştur.  

 

Projenin başlangıcında proje tanıtıldıktan sonra öğretmenlerin kaynaştırma konusu ile ilgili 

gereksinimleri belirlenmiştir. Gereksinimlerin engel grupları hakkında bilgi, akademik 

derslerin uyarlanması, öğretim yöntemlerin seçilmesi, sınıf yönetimi ve davranış değiştirme, 

aile eğitimi, öğretmenlerin değişen rolleri konularında yoğunlaştığı görülmüştür. İlk seminer, 

gereksinim duyulan konular ve proje çerçevesinde belirlenen diğer konularda bilgilendirme 

ağırlıklı olarak günde 6 saat olmak üzere beş günlük bir program düzenlenmiştir. İkinci 

seminerde ise uygulama sürecine ilişkin becerilerin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Aynı 

zamanda BEP hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin gereksinimleri 

geliştirilen bir formla değerlendirilmiş (Ek.11),  süreç içerisinde iş başı eğitimlerle bu 
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becerilerin kazanılmasına yoğunlaşılmıştır.  

 

Proje Çerçevesinde Öğretmenlerle Yapılan Diğer Çalışmalar. Öğretmenlere sunulan 

hizmetiçi eğitimlerinin yanı sıra mesleki gelişimleri için değişik zamanlarda çalışmalar 

planlanmıştır. Sınıf içi müdahalelerde işbaşında eğitimci çalışma grupları sınıf içi ve dışı 

danışmanlık gibi etkinlikler sürdürülmüştür. Alan yazında öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerinde “okul tabanlı mesleki gelişim çabalarının ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Özellikle kaynaştırmanın başarısında öğretmenlerin gereksinimine odaklanan çalışmalar etkili 

bulunmuştur (Arbaugh, 2003; OECD, 1998&UNESCO 1986).  

 

Öğretmenler odak grup görüşmelerinde eğitimci çalışma grupları, iş başında eğitim gibi 

mesleki gelişim modellerinden daha çok yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle dönüt 

alabildikleri uygulamaların daha yararlı olduğunu, geleneksel hizmetiçi eğitim modellerinde 

edindikleri bilgilerden uygulamada çok fazla yararlanamadıklarını, öğrendikleri bilgileri 

uygularken dönüt almalarının bu bilgileri mesleki davranışlarına yansıtmakta daha etkili 

olduğunu belirtmişlerdir (Yönetici ve Öğretmen Odak Grup Görüşmeleri).  

 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve onlara sunulacak destek hizmetler açısından 

düzenlenen ilk mesleki gelişim etkinliği bir doktora tez çalışması olarak planlanmıştır.   

 

Kış (2007) tarafından eylem araştırması olarak planlanan araştırmanın amacı; eğitimci 

çalışma grup modeli”nin sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine etkisini incelemek olarak 

desenlenmiş ve iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada 4 öğretmenden oluşan bir “eğitimci 

çalışma grubu” oluşturulmuştur. İlk çalışmada, gereksinim olarak belirledikleri bir konuda 

tartışarak, kaynaklara ulaşarak bilgi ve beceri edinmişler. Uygulanabilir bir eğitimci çalışma 

grubu oluşturmuşlardır. Araştırmanın ikinci bölümünde; ilk grupta yer alan öğretmenlerin her 

biri lider rolü üstlenerek okulda yeni gruplar oluşturmuşlardır. Bu süreçte grubun gereksinim 

duyduğu konularda bilgi ve beceri kazanmışlar, eğitimci çalışma grup sürecinde katılım 

yoluyla işbirliği sağlanabilmiş, grup çalışmasına katılan öğretmenlerin sınıf uygulamalarında 

yaptıkları değişiklikler video kayıtları ile izlenilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak işbirliği 
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ve katılımcı çalışma gruplarının öğretmenlerin mesleki gereksinimlerini karşılama 

becerilerinin gelişiminde etkili olduğu görülmüştür (Ek.19). 

 

Öğretmenlerin bu mesleki gelişim etkinliklerinde çalışılan konularda işlevsel beceriler 

kazandıkları, kaynaştırma uygulamaları ve özel gereksinimli bireylerin özelliklerini 

öğrendiklerini, sınıflarında özel gereksinimli bireylere yönelik değerlendirme, BEP hazırlama, 

öğretimsel planlama yapma ve uygulama, planlamaya ve öğrencilerin bireysel özelliklerine 

uygun materyal geliştirme ve uygulama, kaynaştırma uygulamasında ve özel gereksinimli 

bireylerden beklenti oluşturma gibi konularında uygulamalarında değişiklikler olduğunu 

belirtmişlerdir. Bulgular alan yazınla tutarlı bulunmuştur. (Birchak, Conner, Crawford, Kohn, 

Kaser, Turner, ve Short, 1998; Herner ve Higgins, 2000; Kış, 2007).  

 

Bulgulara göre, öğretmenlerin mesleklerinde çalışmışlık yıllarına rağmen hala farklı bilgiler 

edinmelerinin onları mesleklerine bağlı kıldığını, okula gelmekten daha mutlu olduklarını, 

öğrenmekten zevk aldıklarını, Sınıf içerisinde yaşadıkları problemleri diğer meslektaşlarının 

da yaşadıklarını gördüklerinde ortak çözümler üretebildiklerini ve bu sürecin mesleklerindeki 

beklentileri yükselttiğini ve mesleki olarak kendilerine güvenlerinin arttığını ifade 

etemişlerdir. Ayrıca öğretmenler bu çalışmada öğrendiklerini uyguladıklarında öğrencilerinin 

yaşanan bu değişikliklerden memnun kaldıklarını ve derse katılımlarının arttığını 

belirtmişlerdir. 

 

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri bağlamında yapılan diğer bir çalışmayı Gürgür (2005) 

planlamıştır. Gürgür (2005) tarafından yapılan bu çalışmanın amacı, kaynaştırma 

uygulamasının yapıldığı bir ilköğretim sınıfında işbirliği ile öğretim (Co-teaching) 

yaklaşımının etkisini incelemek olarak belirlenmiştir. Bu çalışma eylem araştırması olarak 

desenlenmiştir. Bulgulara göre işbirliği ile öğretim yaklaşımın uygulanması sürecinde sınıf 

öğretmeninin öğrencileri aktif olarak derse katma, ders araç gereçlerini kullanma, dersi sunma 

ve değerlendirme açısından mesleki yönden gelişme gösterdikleri bulunmuştur. Özellikle özel 

gereksinimi olan öğrenciler ile iletişim kurma, derse katılımlarını sağlama ve dönüt verme 

konusunda öğretmen davranışlarında gelişmeler gözlenmiştir. Yaklaşım öğrenciler açısından 
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değerlendirildiğinde akademik ve sosyal performanslarında bir artış gözlemlenmiştir. 

Özellikle özel gereksinimi olan öğrencilerin akademik derslerde başarıları artmış, dersleri 

dinlemelerinde, etkinliklere katılmalarında, arkadaşları ve öğretmenleri ile etkileşim 

kurmalarında gelişmeler gözlenmiştir. Aynı zamanda işbirliği ile öğretim yaklaşımının 

uygulanması sürecinin, sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeninin birlikte çalışma 

becerilerinin gelişmesine katkıda bulunduğu saptanmıştır (Ek.19). Gürgür, (2006), işbirliği ile 

öğretim yaklaşımını daha sonra proje okulunda da uygulamıştır. 

 

 

 

 

 

 
 

 

V. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Sonuçlar 

Bu araştırma, genel ve özel eğitimciler arasında oluşturulacak etkili bir işbirliği yaklaşımıyla 

kaynaştırma ortamlarına yerleştirilmiş özel gereksinimi olan öğrencilerin başarılarını ve 

topluma bağımsız katılımlarını arttıran bir model geliştirmeyi amaçlamıştır.  

 

Ülkemizde 1997 yılında 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve paralelinde çıkarılan 

yönetmelikle özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma ortamlarına 

yerleştirilmesi yaygınlık kazanmıştır. Ancak uygulamaların sistematik biçimde ele alınmadığı 

öğretmenlerin ne yapacaklarını bilmedikleri, çevrelerinde destek alacak kişilerin bulunmadığı 

öğretmenlerin özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için sınıfta uygun bir eğitim hizmeti 

sunamadığı, kaynaştırmanın beklenen yararı sağlayamadığı, öğretmen, anne baba ve okul 

yönetimince kabul edilmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının etkili olabilmesi için özel 
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eğitime gereksinimi olan öğrencilerin akademik ve sosyal eğitim programlarının dikkatlice 

planlanması ve değerlendirmesi  (Lewis ve Doorlag, 1999)  akademik ve sosyal 

gereksinimlerine uygun genel eğitim sınıf ortamların oluşturulması gerekmektedir. Eğitim 

programlarının akademik boyutu, genel eğitim sınıflarının, öğrencinin eğitsel gereksinimlerini 

karşılayacak şekilde uyarlanması, eğitim programının sosyal boyutu ise kaynaştırılan 

öğrencinin akranları tarafından kabul edilmesi ve sınıfa uyumu anlamına gelmektedir (Antia 

ve Levine, 2001; Salend, 1998).  

 

Özel gereksinimi olan öğrencilerin aldıkları eğitimin niteliğini arttırmak bu çocukların en az 

kısıtlayıcı çevrede uygun eğitim almaları ile olasılı görünmektedir. Alan yazında bu 

ortamların genel eğitim sınıflarında oluşturulabileceği belirtilmekte, özel gereksinimli 

öğrencilerin genel eğitim programlarında engelinin ağırlığı ya da niteliği gereği destek 

hizmetlerle bile yeterli eğitimin sağlanamadığı durumlarda ancak diğer seçeneklerin 

düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Genel eğitim sınıfının dışında verilen hizmet 

öğretimde kesintiye, özel gereksinimli öğrenciler için program seçeneklerinin azalmasına ve 

sınırlı bir çalışma alanında eğitime yol açtığı ve yetişkin yaşamına hazırlanma yoksunluğuna 

neden olduğu için eleştirilmektedir (Meyen ve Ark, 1996). Öte yandan, genel eğitim 

ortamlarında engelli olarak tanılanmamış pek çok öğrenci sınıflarında yavaş öğrenme, sosyal 

ve davranış güçlükleri, dili anlama ve kullanma problemleri, düşük özbenlik gibi çeşitli 

güçlükler yaşamaktadır. Mevcut eğitim sistemi risk grubu olarak tanımladığımız bu öğrenciler 

için yetersiz kalmaktadır. Özel eğitime gereksinimi olan ve risk gurubundaki öğrencilere 

genel eğitim sınıfında daha etkili hizmet verebilmenin yollarını araştırmamız gerekmektedir. 

Uygulayacağımız model, genel ve özel eğitimcilerin etkili bir işbirliğine ve birlikte karar 

almalarını sağlamalı, özel eğitime gereksinimi olan öğrenci, diğer akranları gibi tam zamanlı 

olarak genel eğitim ortamında olmalı, destek hizmetler sınıfta sunulmalı, ancak uygun 

hizmetler sağlanamadığında kısa süreli sınıftan ayrılabilmelidir.  

 

Proje ekibi, genel ve özel eğitim arasında daha etkili işbirliği ve katılımı sağlayacak yaklaşımı 

benimsemiş ve bu konuda okullarda bir gereksinimin olduğunu kabul etmiş, bu gereksinim 

temelinde seçilecek modelin ne olacağını tartışmıştır. Etkili bir işbirliği oluşturmak daha geniş 

perspektiften bakmayı, daha bütüncül yaklaşmayı hem eğitim-öğretim uygulamalarını, hem 
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çevresel etmenleri, hem de ilgili tüm personeli dikkate alan bir yaklaşımın benimsenmesinin 

gerekli olduğu görüşüne ulaşmıştır. Bu nedenle genel eğitim öğretmenlerini işbirliği yolu ile 

özel eğitimcilerle desteklemek için oluşturulmuş “Genel Eğitim İşbirliği Modeli”nin 

uygulanmasına karar verilmiştir. Bu modeli seçmemizin bir nedeni de; ülkemizde uygulanan 

kaynaştırma sisteminde genel eğitim öğretmeninin sınıfında güçlüğü olan öğrencinin 

eğitimsel gereksinimlerini karşılamada kendisini sorumlu kişi olarak görmemesi, bu konuda 

özel eğitimcileri sorumlu görmesidir. Oysa sınıf öğretmeni, sınıfındaki tüm öğrencilerden 

sorumludur. Özel eğitimcinin rolü öğrencinin başarısını arttıracak destek ve kaynaklar 

sağlamaktır.  Genel eğitim öğretmenlerinin bu bakış açısının değişmesi gerekiyordu. Bu 

nedenle öncelikle okul yönetici yardımcılarının da katıldığı seminerlerde “öğretmenin değişen 

rollerine” vurgu yapılmıştır. Ekipte görev alacak kişilerin rolleri tanımlanmış paylaşılan girdi, 

paylaşılan sorumluluk ve birlikte karar almaya dayalı işbirliği modelinin işlerliği tartışılmıştır. 

 

Eylem araştırması yapılırken veri tutarlılığının sürekliliğini sağlamak için döngü 

oluşturulması gerekmektedir. Bu araştırma döngüsü, her araştırmanın özelliğine göre 

değişebilmektedir (McNiff, 2002). Özel gereksinimli olarak RAM tarafından tanımlanmış ve 

öğretmenlerce öğrenmesi risk oluşturan öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Bu 

öğrencilerin performanslarının belirlenmesi, sınıf gözlemleri ve informal değerlendirme 

araçları ile gezici öğretmen, stajyer öğretmen, araştırmacılar ve sınıf öğretmenin işbirliği ve 

sorumluluk paylaşımı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Özel eğitim destek hizmetlerinin 

planlanması ve uygulanması aşamalarında sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde çalışılmış, 

kararlar birlikte alınmıştır.  

 

Ancak projenin ilk yılında “müdahale programlarının uygulanması” aşamasında rollerin 

açıkça tanımlanmasına karşın rol kamaşası yaşanmış, sınıf öğretmenleri sınıf içindeki 

müdahalelerin özel eğitimciler tarafında yapılmasında ısrarcı olmuşlar, öğrenci için hazırlanan 

materyalleri kullanmamışlardır. Sınıfta, diğer kişilerin bulunması da başlangıçta onları 

huzursuz etmiştir. Bu durum, öğretmenlerin bakış açılarının henüz değişmediği, uygulama 

işbirliğinin gelişmesi için öğretmene sunulan danışmanlık hizmetlerinin arttırılması gerektiği 

biçiminde yorumlanmıştır.  
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Bu araştırmada bir alt çalışma olarak yönetmelikte yer alan gezici öğretmeninin de iş başında 

yetiştirilmesi ve görev tanımlamalarının oluşturulması planlanmış, bu amaçla MEB tarafından 

görevlendirilen eleman ile çalışmalar birlikte planlanmış ve yürütülmüştür (Ek.13-14). Gezici 

öğretmenin, okulda devamlı bulunan bir kişi olarak sınıf öğretmenlerine gereksinim duyduğu 

alanlarda danışmanlık yapması sağlanmıştır. Araştırmacılar, uygulamanın her aşamasında 

öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda destek sunmuşlar, gerektiğinde model olunmuş, 

işbaşında birebir danışmanlıklar sunulmuştur. Eğitimci çalışma grupları, eylem araştırması 

gibi modeller ile mesleki gelişimleri desteklenmiştir (Gürgür, 2006; Kış, 2007) Akademik 

çalışma grubu, öğrenciye sınıf içinde destek hizmet sunarak, öğretmene model olmuş, sonraki 

aşamalarda bu hizmetin bir kısmı sınıf öğretmeni tarafından verilmeye başlanmış, böylelikle 

sınıf öğretmeninin sorumluluğu paylaşması sağlanmıştır. Öğrencilerin başarılarının artması, 

sınıftaki etkinliklere daha çok katılmaları, sosyal becerilerinin gelişmesi, problem 

davranışlarının azalması, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin gelişmesi sorumluluk 

paylaşımında etkili olmuştur.  

 

Araştırma çerçevesinde benimsediğimiz Genel eğitim işbirliği modeli, eğitimsel 

değişkenlerin ve öğrenen davranışlarının eğitim ortamından ayrılamayacağı mantığından 

hareket ederek hem öğretimsel değişkenlere hem de öğrenen davranışlarına önem 

vermektedir.  

 

Modelin gerekli elementleri; esnek bölümleştirme ile ekip görev dağılımının sağlıklı ve 

işlevsel yapılması (bağımsız olarak da işlevde bulunmaya olanak sağlayan rol ve 

sorumlulukların belirlenmesi, eşgüdümlü hizmet verme ve işbirlikçi bir ilişkiyi geliştirmek 

için iletişimi temel alması), kaynaştırma uygulamalarını kolaylaştırıcı sınıf değişikliklerin 

yapılması, öğrencinin programına sahiplenilmesi ile görev paylaşımının sağlıklı yürütülmesi 

(genel ve özel eğitimcilerin sorumluluk paylaşımı), öğretmenlerin, ailelerin, yöneticilerin 

okuldaki diğer personelin çevrenin ve ilgili kurumların kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

işbirliğinin ve destekleyici tutumların gelişmesi (destekleyici tutumların tanınması ve 

gelişimi), öğrenciye uygulanan programın etkililiğinin değerlendirilmesidir (Meyen ve Ark, 
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1996). Şekil 4’de Genel eğitim işbirliği modelinin gerekli elementleri görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4: Genel Eğitim İşbirliği Modelinin Elementleri (Meyen ve Ark, 1996’dan uyarlanmıştır).  

 

Modelin parçalarından herhangi birinin çalışmamasının, diğerlerini de etkilediği uygulama 

sırasında gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yönetici, anne-baba öğretmen, destek personel ve 

öğrencileri içeren tüm okul organizasyonunun süreçte yer alması ve aynı amaç için 

çalışmaları gerekmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde projenin uygulanmasında okul 

yöneticisi, öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının katılımlarını sağlayarak projeye destek 

vermiştir. Anne babalar BEP toplantılarına katılmışlardır. Sınıf içi destek hizmet 

uygulamalarında özel gereksinimi olan öğrencilerin akranları olan diğer öğrencilerin desteği 

sağlanmış, akran eğitiminden yararlanılmıştır. 

 

Kaynaştırma uygulamalarının başlangıcında, kaynaştırma ile ilgili konular sadece özel 
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eğitimin konusu olmuştur. Özel Eğitimciler, özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma 

ortamlarına yerleşmesinden, uygun hizmetten, öğrenciler için BEP hazırlanmasından, 

uygulanmasından sorumlu olmuşlardır. Bu işleyiş, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarına katılımını ve kabulünü geciktirmiştir. Kaynaştırmanın etkililiği özel ve genel 

eğitimcinin ortak sorumluluğu, işbirliği içinde çalışması ile artırılabilir. Genel eğitim işbirliği 

bu modeli bu bağlamda sorumluluk paylaşımını ve program sahipliğini vurgulamaktadır. 

Projenin ilerleyen aşamalarında sınıf öğretmenlerine verilen geri dönütler, destek 

hizmetlerden birlikte öğretim yaklaşımı ile öğretmenlerin gruplarını değiştirmeleri, sınıf 

öğretmenlerinin kendilerinin de özel gereksinimi olan çocuklara yardımcı olabileceklerini 

görmelerine neden olmuş, yarı yapılandırılmış ve odak grup görüşmelerinde uygulamadan 

yararlandıklarını, önce çok sıkıldıklarını ve işlerinin çok artacağını düşündüklerini ancak daha 

sonra alıştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca projenin amacının bu çocukların normal sınıflarda 

eğitilebileceğini göstermek olduğunu ve bu amaca ulaşıldığını öğretmenler belirtmiş, projenin 

yararını bir öğretmen “bir kere okulun başarı oranı arttı, okul eğitim açısından yarar sağladı. 

Çocuklar ilerledi, herkes bunun güzel bir şey olduğunu söylüyor. Yeni fikirler öğrendik. 

Danışabileceğimiz birilerinin olması iyi oldu. Matematik öğretmede sorunum vardı. Gittim 

danıştım. Özellikle veliler çok memnun oldular” şeklinde ifade etmiştir. Bu bulgular, özel 

gereksinimli öğrencileri genel eğitim sınıflarına yerleştirmenin avantajlarının kabul edildiğini,  

kaynaştırmanın onaylandığını göstermektedir. Bu bulgu, alan yazınla tutarlıdır. Reeve ve 

Hallahan (1996) genel eğitim sınıflarında genel ve özel eğitimciler arasındaki işbirliğinin 

etkililiği ile ilgili çok sayıda görüş olduğunu belirtmektedirler. Genel eğitim işbirliği 

yaklaşımı ile okulda destek personelin bulunması öğrencilerin başarısızlığından dolayı daha 

az hayal kırıklığı yaşamalar ve özgüvenlerinin gelişmesine, çocukların başarıları arttıkça daha 

kabul edici destekleyici bir okul atmosferi oluşmasına yol açtığı söylenebilir.  

 

Projenin uygulanması çerçevesinde, çevre ve ilgili kurumların kaynaştırmaya yönelik 

tutumlarının değişmesi ve uygulamalara katılımları ve desteklerini sağlamak amacıyla 

görüşmeler ve protokoller yapılmıştır. Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Okul ile 

gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde MEB özel eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü ile bir protokol yapılmıştır. Protokolün imzalanması aşamasında okul müdürü, 

diğer yöneticiler, ilçe milli eğitim müdürü temsilcisi ve Mamak Rehberlik Araştırma Merkezi 
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Müdürü ve proje grubundan proje yönetici ve bir araştırmacının katılımıyla proje tanıtılmış, 

tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri açıklanmış ve protokol taraflarca imzalanmıştır. 

Projenin uygulanmasında ailelerle ilgili sorunlar Aileden Sorumlu Devlet Bakanına 

hazırlanan bir raporla sunulmuş destek istenmiştir.  

 

İlgili kurumlarla destekleyici tutumların gelişmesi ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 

yapılan bu girişimler, ne yazık ki, etkili bir işbirliğinin kurulmasında belirleyici olamamıştır. 

Modelin oluşmasında genel müdürlüğün protokolün gereklerini kısmen yerine getirmiş 

olması, projenin bitimine kadar öğretmenlerin başka bir okula atanmamaları gerekirken ikinci 

yılda 5 öğretmen ve bir rehber öğretmenin başka bir okulda görevlendirilmesi, sertifika 

verilememesi, öğretmenler için teşvik edici sistemlerin oluşturulmaması, gezici öğretmen 

olarak yetiştirilecek öğretmenin görevlendirilmesinde sürekli sorun yaşanması, protokolda yer 

almasına karşın bir bakanlık yetkilisinin projenin uygulanmasında okulda 

görevlendirilmesinin sağlanamaması gibi durumların destek sistem ağının oluşmasını 

etkilediği gözlenmiştir. Bunun yanısıra proje okulu olarak seçilen okulun başlangıçta ölçüt 

alınan özelliklerinin ikinci yılın başında ortadan kalkması projenin sürdürülebilirliğini 

sıkıntıya sokmuştur. Ayrıca mezun olma nedeni ile gönüllü öğrenci değişikliklerinin olması, 

aileler için, dil ve konuşma güçlüğü olan öğrenciler için destek hizmet sunulamaması modelin 

uygulanmasında aksayan yönler olarak belirlenmiştir.  

 

Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler için destekleyici bir öğrenme ortamının 

oluşturulmasında akranların tutumu da önemlidir. Bu bağlamda akranların tutumu 

değerlendirilmemiş, ancak birlikte etkinlik yapma, oyun oynama, akran desteği sağlama 

(akran aracılı öğretim) fırsatları yaratılmış, kaynak oda ve sınıf içi destek hizmetlerin 

sunumunda katılımları sağlanmış, oyun ve sınıf ortamında yapılan gözlemler ile işbirliğini ve 

etkileşimlerini engelleyici bir ortamın oluşmadığı gözlenmiştir.  

 

Proje sürecinde yaşanılan bir başka problem ise, hizmet satın alma, model araştırmaları ve 

uygulamalarını yerinde izlemek amacıyla yurt dışı gözlem ve gezi istemleri, yurt dışı kaynak 

olabilecek yayınların ve ders materyallerinin alınmasına yönelik gereksinimler ihtiyaç 
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formlarında ve projenin kabulü aşamasında belirtilmesi ve kabul edilmesine karşın bürokratik 

işlemler ve sorunlar nedeniyle ulaşılamamasıdır. Özellikle hizmet alımlarının yapılamaması 

projenin işleyişinde büyük sıkıntı oluşturmuştur.  

 

Genel eğitim işbirliği modeli ile uygulanacak kaynaştırmanın başarısını arttırmada öğrencinin 

akademik başarısını ve sosyal uyumunu değerlendirmek önemli kabul edilmektedir (Meyen 

ve Ark,1996).  Araştırmada öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “programa dayalı 

değerlendirme yöntemi”, programa uygun hazırlandığı, güvenilir ve geçerli olduğu 

uygulama kolaylığı ve tekrar edilebilirliğinin bulunduğu, öğrenci gelişimine duyarlı olduğu 

için tercih edilmiştir. Programa dayalı değerlendirme, öğretmenler için oldukça pratiktir. 

Programa dayalı değerlendirme öğrencinin becerilerdeki düzeyini gösterir, hangi becerilerde 

ustalaştığını, hangilerinde desteğe ihtiyaç duyduğunu belirlemeyi sağlar (Spinelli, 2002.) 

Modelin gerektirdiği tüm değerlendirmeler çok yönlü olarak alt gruplarca gerçekleştirilmiştir.  

 

Genel eğitim sınıf ortamında sunulan destek hizmetler işbirliğine dayalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar temel olarak sınıf öğretmenine danışmanlık, doğrudan sınıf içi 

destek hizmetler olarak yapılandırılmıştır. Alan yazında sınıf öğretmenine danışmanlık 

hizmetinin, genel eğitim öğretmeninin gereksinim duyulduğu alanlarda özel eğitim 

öğretmenine danışması şeklinde gerçekleşmesinin gereği belirtilmektedir. (Cook ve Friend, 

1991; Mercer ve Mercer, 2005). Araştırma sürecinin ancak ilerleyen aşamalarında sınıf 

öğretmenlerinin öğrencinin programını nasıl uygulayacağı materyal hazırlama gibi konularda 

özel eğitim öğretmenlerine danıştıkları ve yardım istedikleri gözlenmiştir. Sınıf öğretmeni ve 

özel eğitimcilerin işbirliğinde yaşanan en büyük güçlük planlama ve değerlendirme 

süreçlerine sınıf öğretmenlerinin gerekli zaman ayıramamalarıdır. Okul saatleri ya da okul 

dışı saatlerinde zaman verememişler, ancak öğle saatleri bu işler için ayrılabilmiştir. 

 

Proje çerçevesinde sınıf içi destek hizmetler; öğrenciye ve öğretmene doğrudan destek hizmet 

olarak sunulmuştur.  Kaynak oda hizmetlerine alternatif olarak önerilen sınıf içinde öğrenciyi 

sınıftan ayırmadan destek hizmetlerine projenin ilk yılında ağırlıklı olarak yer verilmiştir. İlk 

yılda gerçekleştirilen uygulamalarda BEP’ i hazırlanan öğrencilere dahi hizmetler müdahale 
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programları çerçevesinde sınıf içinde sunulmuştur. Ancak proje okulunun diğer okula 

taşınması ve ikili öğretime geçmesi, sınıfların küçüklüğü nedenleri ile baştan planlanmamış 

olmasına karşın “kaynak oda” çalışmalarına ve destek hizmet sınıflarının oluşturulmasına yer 

verilmiştir.  

 

Özel eğitim ve sınıf öğretmeninin “işbirlikli öğretim yaklaşımıyla” yürüttükleri derslerde bazı 

sorunlar yaşanmıştır. İki öğretmenin uygulama sürecinde her zaman sınıfta etkili bir işbirliği 

için eşit rol ve sorumluluk yüklendiklerini söylemek güçtür. Gürgür (2006)’ün çalışmasında 

da belirttiği gibi, sınıf öğretmeni geleneksel rolünü değiştirmekte zorlanmış, özel gereksinimli 

öğrencilerin derse katılımlarını sağlama, programı uyarlama, uygulama, materyali hazırlama 

gibi konulardan her zaman özel eğitim öğretmeninin sorumlu olmasını tercih etmiştir. Bu 

belirlemeye göre, sınıf öğretmeninin öğretimde en önemli sorumlulukları bırakmak 

istemediği, eşit sorumluluk anlayışının oluşturulamadığı söylenebilir.  

 

Projenin uygulanmasından elde edilen bulgular ışığında, özel eğitime gereksinimi olan 

öğrencilerin en az kısıtlayıcı ortamda eğitimlerini desteklemeye yönelik eğitim-öğretim 

hizmetlerini ve destek hizmetlerini kapsayan, destek hizmeti sunan personel ile okul 

sisteminde yer alan personelin etkili bir işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayan, yakın 

çevrenin ve ilgili kurum ve kuruluşların desteğini gerektiren bir modelin önerilmesinin önemli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Merkezinde özel eğitime gereksinimi olan öğrencinin yer aldığı 

ve ilgili personelin işbirliği ve eşgüdümlü çalıştığı, uygun eğitim programları ile özel 

gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin karşılandığı, bağımsız olarak yaşayabilecekleri, 

becerileri, yeterlikleri edinmelerine fırsat veren bu model, aynı zamanda ülke düzeyinde 

politikaların oluşmasına ve tüm kaynaştırma hizmetlerinin koordineli bir şekilde 

planlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Şekil 5’de Ryan 

ve Macinnis (2004)’den uyarlanarak önerilen modelin hizmetlerin sürdürülebilirliğini ve 

kaynaştırmadan bütünleştirme uygulamalarına geçişi de hızlandıracağı beklenmektedir. 

Ülkemizdeki kaynaştırma uygulamaları gereken destek hizmetler, işbirliği, ortak amaç, ortak 

sorumluluk ve anlayış birliğinden yoksun olduğu için özel gereksinimi olan öğrencilerin 

“kaynaştırma öğrencisi” olarak etiketlenmesinden öteye gidememiştir. Bu sonuçlar ışığında 

sadece özel gereksinimi olan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin gereksinimlerini daha iyi 
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karşılayabilmek için eğitim sisteminin iyileştirilmesine ve yeniden düzenlenmesine olanak 

veren “Bütünleştirme” yaklaşımının okul sistemlerinde ve eğitim politikalarında yer alması 

gerekmektedir.  

Özel eğitim alanında ekip çalışması yaklaşımıyla kapsam bütünlüğü çerçevesinde ilk kez 

gerçekleştirilen bir çalışma olan bu proje ve alt boyutlarından elde edilen bulgular pek çok 

toplantıda “bildiri” olarak sunulmuştur. Projenin ilk yıl uygulama sonuçları proje yöneticisi 

tarafından 2004 sabancı üniversitesi “İyi örnekler” konferansında, 2007’de “17. Özel Eğitim 

Konferansı”nda sunulmuştur (Ek.20). 
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Şekil 5: Kaynaştırma Modeli Geliştirme Projesi Modeli (Bütünleştirmeye Doğru) 

Kaynak: Ryan, M. & Macinnis, W. (2004). The model for the coordination of services to children and youth. CEC 2004 

Annual Convention and Expo, 14-17 April, New Orleans’dan uyarlanmıştır. 

  

Öneriler 

 Kaynaştırma ve bütünleştirmeye geçişte sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu bir 

engeldir. Sınıf mevcudu, akademik başarı öğrencilerin sosyal ve kişilik gelişiminde, 

öğretmenlerin iş doyumu için önemlidir. Sınıf mevcudunun az olması olumlu 
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öğretmen ve öğrenci tutumlarına da katkıda bulunur. Bu nedenle araştırma da temel 

aldığımız “Genel Eğitim İşbirliği Modeli”nin uygulanması ve yaygınlaştırılmasında 

öğrencilerin bireysel gereksinimlerinin karşılanmasına olanak verecek ve başarılı bir 

kaynaştırmaya uygun okulların seçilmesi; öğrencilerin yerleştirmelerinin sınıf 

mevcutları diğerlerine göre az olan okullarda yapılması önerilmektedir. 

 Bu proje, stratejik planlama, bakanlık ve üniversite arasında kurulacak işbirliği ile bir 

çok okulda daha uygulanmalı, geliştirilen modelin ve destek hizmetlerin yerleşmesi 

sağlanmalı, sorumluluk aşamalı olarak okula bırakılarak araştırmanın sürekliliği 

sağlanmalıdır. 

 Projeye katılmış öğretmenlerin diğer okullarda koordinatör olarak görevlendirilmeleri 

için bakanlık ile daha etkin bir işbirliği ve eşgüdüm çerçevesinde teşvik sistemleri 

uygulayarak ve daha yoğun işbaşı eğitimlerle yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Destek hizmet personeli kaynaştırmanın kolaylaştırıcısıdır. Destek hizmet sağlama 

odak grup ve yarı yapılandırılmış görüşmelerde belirlendiği gibi, öğretmen tutumlarını 

olumlu olarak etkilemektedir. Bu çalışmada “gezici öğretmenin “destek personel 

olarak yetişmesi ile ilgili düzenlenen görev tanımları ve program çerçevesinde “gezici 

öğretmenlerin seçilen okullarda işbaşında yetişmesi sağlanabilir. Böylelikle “özel 

eğitim okul danışmanlığı” sistemi yaygınlaşmalıdır.  

 Özel eğitim gereksinimi olan çocuklara sahip anne babaların aile eğitimi programları 

ve destek hizmetlerle çocuğunun programını planlama, uygulama, değerlendirme 

aşamalarında aktif katılımları sağlanmalıdır. 

 Modelin felsefesine inanmış destekleyen kişilerin artması için bu çalışmadan çıkan 

sonuçlar ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmalıdır.  

 Öğretmen ve diğer okul personeline destek hizmet sunmak için web siteleri 

oluşturulmalıdır. 

 Anne baba, öğretmen, hükümet yetkililerinin farkındalıkların arttırılması ve 

sorumluluk paylaşımı ile bu çalışmada önerilen meta organizasyonel politikalara 

odaklaşılmalıdır.  

 Projenin uygulanma aşamasında sunulamayan destek hizmetler için “Destek Hizmet 

Ağı” oluşturulmalıdır.  
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 “Genel Eğitim İşbirliği Modeli”  genel eğitimcilerin bireysel ve küçük grup eğitimi 

yoluyla bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlayan hizmeti içi eğitim programlarını 

desteklemektedir. Büyük Gruplar halinde yapılan hizmetiçi eğitimlerle özel 

gereksinimli öğrencinin özellik, gereksinimleri ve BEP hazırlamaya ilişkin genel bilgi 

edinilebilir. Bireysel ve küçük grup eğitimle, özgün bilgi, beceri ve geribildirim sınıf 

öğretmenine sağlanabilir.  

 Kaynaştırma ortamlarına yerleştirilmiş özel eğitime gereksinimi olan çocuk ve 

gençlere hizmet veren genel eğitim öğretmenlerine öğretmen yardımcıları 

sağlanmalıdır.  

 Öğretmenler, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin performanslarını arttıracak ek 

etkinlikleri planlayabilmek ve öğretimi bireyselleştirebilmek için uygun planlama 

zamanına gereksinim duymaktadırlar. Bu zaman danışmanlık hizmeti alması için de 

gereklidir. Okul organizasyonunda bu tür planlamalar için uygun zamanların ayrılması 

ve öğretmenlerin katılımları teşvik edici ve ödüllendirici sistemlerle sağlanmalıdır. 
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