
 
 

 

 
İşitme yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri 

 

 1) İşitme yetersizliği olan öğrencilerin →Zihinsel problemleri yoktur! 

         → Normal zekâ düzeyine sahiplerdir.  
     

 2) İşitme kaybı → Genel bilişsel yeteneklerini etkilemez! Ancak  

                                → Normal işiten akranları kadar iyi duyamadıkları için  

                                     → Gelişimsel gecikmeler yaşayabilirler.  
 

 

 3)  Okuma düzeyleri → İşiten akranlarından önemli ölçüde daha düşüktür.  
 

 4)  Ses bilgisel farkındalık ve konuşma seslerini kullanma yetenekleri sınırlı  
        → Ses temelli okuma yazma öğretimine 

                    →  Alternatif öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. 
 

 5)  Konuşulanları anlama ve kendi konuşmalarının anlaşılırlığı  
          → İşitme yetersizliğinin düzeyine bağlı olarak artıp azalabilir.  
 

 6) İşitme yetersizliği yaygın olarak dil ve iletişim becerilerini olumsuz etkiler.  

    → Ancak zamanında doğru müdahaleler uygulanmamazsa 

        → Bu alanda yaşanan problemler tüm gelişim alanlarını olumsuz etkiler.  
 

 7)  Günümüzde birçok işitme yetersizliğine sahip olan öğrenci  
     → İşitme cihazları yardımıyla eğitim faaliyetlerine katılabilmektedir. 

    * Bu cihazlar  

       - Her bireyin işitme özelliklerine göre düzenlenebilir olmasına rağmen  
       - Öğretmenler ve ebeveynler bu cihazların 

          → İşitme kayıplı tüm problemleri → Çözmediğinin farkında olmalıdır.  
 

 

6) Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler 
 

 Görme yetersizliği 

  * Gözün yapısında oluşan zedelenmeye bağlı olarak 

          - Gözün görme işlevini gerçekleştirememesi durumudur. 
  

 * Görme yetersizliği olan öğrenciler az gören ve kör olarak sınıflandırılabilir.    

 * Az gören öğrenciler 

  - Yardımcı araçlar kullanarak ya da kendileri için yapılan çeşitli uyarlamalarla  

            →Öğrenme süreçlerinde görme potansiyellerini kullanabilirler.  
 

 * Kör olan öğrenciler ise (Kör ifadesi ana PDF’de geçmektedir. Âmâ tercihimdir) 

    -Yardımcı araçlarla dahi materyalleri okuyamazlar. 
        → Öğrenme süreçlerini ancak dinleyerek ve dokunarak sürdürebilirler.  

 

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özellikleri 
 

 1) Görme yetersizliği olan öğrenciler  

      → Kendi içlerinde oldukça heterojen bir gruptur.      

   * Bu öğrenciler  
      - Öğrenme özellikleri  - Sosyoekonomik durumları 

      - İşlevsel görmeleri  - Kültürel geçmişleri      

      - Görme kaybının başlangıç yaşı - Diğer engellerin varlığı ve 

                                               - Bilişsel yetenekleri           

 bakımından birbirlerinden farklıdırlar. 
 
 

 2)  Öğrenme deneyimlerini dokunarak ve işiterek edinebilmektedir.  

       → Ancak bu duyular görme duyusunun yerini her zaman tutamayabilir. 
 

 3)  Çevrelerinde hareket etme yeterlikleri sınırlı olabilir. 

    → Bu durum öğrencinin             

     - Deneyimlerini  /  Sosyal ilişkilerini ve  Bilgi edinme süreçlerini de sınırlar. 
 
 

  4) Eğitimciler 1940'lı ve 1950'li yıllarda 

        - Görme yetersizliği olan öğrencilerin 

            → Bilişsel gelişimlerinin ciddi şekilde etkilenmediğine inanıyorlardı. 

     Günümüzde  

     * Bilişsel gelişimin yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerden 

        → Önemli ölçüde etkilendiği kabul edilmektedir.  

             - Görme kaybı → Blişsel gelişimi engelleyebilecek bir durumdur. 
  

 5)  Dil ve iletişim becerileri → Gören akranları ile benzer özellikler gösterir.  

   - Görme kaybı ya da bozukluğu  

     →Bu öğrencilerin günlük dil kullanımını veya iletişim becerilerini etkilemez!  

 

2. Rehberlik ve Araştırma Merkezine Yönlendirme 
 
 

 * Her öğrencinin birbirinden farklı öğrenme ve gelişim özellikleri vardır. 
  - Bazı öğrenciler konu kazanımları hızlı bir şekilde edinirken 

  - Bazı öğrenciler  

   → Öğrenme sürecinde daha çok tekrara ihtiyaç duyabilir.  
   → Öğrendiklerini sıklıkla unutabilir veya öğrendiklerin 

   → Farklı etkinliklere, alıştırmalara genellemede problem yaşayabilir.   

 

 *  Devam eden öğretim programını  

    - Takip etmede güçlük yaşayan öğrencilerin fark edilmesi  
                     → Değerlendirme sürecinin başlangıcını oluşturur.  

 

 * Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik  
     - Nitelikli özel eğitim hizmetlerinin sunulması için  

        - Öğrenci ilgileri 

            - Gereksinimleri ve 
                - Çeşitli alanlardaki eğitsel performansları → Ortaya konmalıdır. 
 
 

 Değerlendirme ? 
   

   - Öğrenci hakkında bilgi toplama ve  
       - Toplanan bu bilgilerden bir yargıya varma sürecidir. 

 

Değerlendirme Yapma Amaçları ? 

  - Tarama 

       -Tanılama 

              -Yerleştirme 

                      -Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Geliştirme 

                             -İzleme 

 
 

                         DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 * Öğretmenler RAM’a yönlendirmeden önce 

          → Öğrencinin performans düzeyine ilişkin değerlendirme yapar.     
 

  
 * Değerlendirme süreci → İlk Belirleme aşamasıyla başlar.         

 İlk belirleme aşamasında öğretmenler 
   - Akademik  - Sosyal-Duygusal - Motor ve Dil Becerileri bakımından 

            →  Akranlarından önemli ölçüde ayrışan öğrencileri belirler.  
    

  * Öğretmenler, hemen etiketleyici olmamalı 

    - Her öğrencinin gelmiş olduğu sosyo-kültürel çevrenin bir parçası olduğunu 
    - Akranlarından farklı özellikler sergileyebileceğini unutmamalıdır.      

  * Ancak akranlarıyla arasındaki bu fark 

   - Öğrencinin öğretim programının takibini güçleştiriyor 

         - Sosyal yönden uyumunu olumsuz yönde etkiliyor 

              - Akranları ve öğretmenleriyle olan ilişkisini bozuyorsa  

                                    → İlk belirleme sürecinin başlatılması gerekir.  
 

 İlk belirleme süreci 
 - Sınıf öğretmeni ile rehber öğretmeninin iş birliği ile çalışmasını gerektirir. 

   → Bu süreçte öğrenci performansıyla ilgili kaba değerlendirme yapılır. 

        - Öğrencinin yapabildikleri ve yapamadığı beceriler belirlenir. 
 

 Kaba değerlendirme sürecinde 

 -Çeşitli informal değerlendirme aracı (Gözlem, görüşme ve kontrol listeleri )ile 

   →  Özel eğitim ihtiyacı olduğundan şüphe edilen öğrenciler belirlenebilir.  

 

* Bu öğrencilere gereksinim duydukları desteği sunabilmek amacıyla 

   → İlk belirleme aşamasının hızlı bir şekilde tamamlanması önemlidir.  

       - İlk belirleme süreci 

           → Öğretim döneminin başında ve kısa süre içerisinde tamamlanmalıdır. 
  

 * İkinci aşamada ise bu öğrenciler için gönderme öncesi süreç uygulanır.  
 

 Gönderme öncesi süreçte 

  - Hastanelere ve RAM’a yönlendirmeden önce  
   → Öğretmen eğitim ortamında çeşitli düzenlemeler yapmalı ve  

   → Öğrencinin eğitim faaliyetlerine katılımını değerlendirmelidir. 
       → 
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 2. Rehberlik ve Araştırma Merkezine Yönlendirme (DEVAM) 
 

 Gönderme öncesi süreç (DEVAM) 

 * Bu sürecin yürütülmesindeki en önemli amaç 
   - Daha yoğun bir eğitim gereksinimi olmayan öğrencilerin 

     → Gereksiz yere yönlendirilmesini ve 

           → Süreç sonunda ortaya çıkabilecek etiketlemeyi önlemektir. 
 
 

Gönderme öncesi süreçte öğretmenlerin yapacağı iş ve işlemler (Üç basamak) 

  1)  Bilgi toplama 

  2)  Müdahale programı hazırlama ve 
  3)  Müdahale programını uygulama ve sonuçlarını değerlendirme 
 

1)  Bilgi toplama:  

  * Öğrencinin  
    -Eğitsel faaliyetlere katılımını etkileyen faktörleri belirmek amacıyla  

         - Öğretmenler öğrenci hakkında farklı bilgi kaynaklarından 

            → Bilgi toplamalı ve kaydetmelidir.  
 

   Öğretmenler Hangi Bilgileri toplamalı? 

   * Öğrencinin doğumdan itibaren 

      - Geçirdiği hastalıklar, kazalar ya da travmalar ve alınan tedbirler…   

  * Öğrencinin ailesinin  

     -Eğitim düzeyi, olanakları, çocuk için kaygıları ve aldıkları önlemler… 
 

  *  Öğrencinin  

    - Okuldaki davranışlarıyla evdekilerin kıyaslaması ve ailenin tepkileri 
 

  * Öğrencinin daha önceki eğitim ortamında sergilediği performans 
     - Mevcut problemlere benzer problemler var mı? Varsa alınan önlemler… 
   

  * Öğrencinin eğitim programında yer alan kazanımlara ilişkin performansı ve  

     - Gerekliyse bir önceki sınıf programında yer alan kazanım performansı 
 

2)  Müdahale Programı Hazırlama:  
 

 * Öğrenci hakkında toplanan tüm bu bilgiler 

     → Müdahale programı hazırlama sürecinin temelini oluşturur.  
     → Öğretmenler bu bilgilerle öğrenci için müdahale programı hazırlar.  
 

* Hazırlanan müdahale programında  

     → Öğrenciye özgü uyarlamalara mutlaka yer verilmelidir.  
 

* Öğretmenler Müdahale programını hazırlarken 

  a) Program hedeflerinde, 
  b) Öğretimsel süreçlerde,  

  c) Sınıf yönetiminde, 

  d) Sınıf ortamında uyarlama yapabilirler. 
 

 a) Program hedeflerinde uyarlama:  

   * Programda yer alacak hedeflerle ilgili uyarlamalardır.  
    - Öncelikle öğrencinin devam ettiği programın neresinde olduğu bilinmeli!  
 

 b) Öğretimsel süreçlerde uyarlama:  

  * Öğrencinin öğrenme sürecini kolaylaştırmaya ya da  
     - Daha etkili hâle getirmeye dönük yapılan uyarlamalardır.     

 * Öğretim yöntemleri ve materyalleri çeşitlendirilebilir.  

      (Daha somut, görsel, dokunsal ya da işitsel materyaller kullanabilir) 
  

  * Sunduğu örnek sayısını ya da tekrar sayısını artırabilir.    

  * Konuyu daha küçük basamaklara ayırarak sunabilir. 
 

 c) Sınıf yönetiminde yapılacak uyarlamalar:  

    *Sınıfın genel işleyişine ve davranış yönetimine ilişkin uyarlamalardır.    
     - Öğretmenler öğrencileri sınıf kuralları konusunda bilgilendirmel 

     - Kurallara uyanları hangi yollarla pekiştireceğini açıklamalıdır.  
         

    * Sınıf kuralları ve pekiştirmeye rağmen 

       → Bazı öğrenciler davranış problemleri sergileyebilirler.  
           - O zaman daha sistematik davranış değiştirme sistemleri uygulanır. 
 

   * Bu noktada öğretmenler sınıf yönetimine ilişkin bazı uyarlamalar yapabilir.     

            - Öğrencinin olumsuz davranışlarını → Görmezden gelmek 
                  → Sergilediği her olumlu davranışı → Pekiştirmek gibi…  
 

 d) Çevresel uyarlamalar:  

  * Sınıfın fiziksel ve sosyal çevresindeki uyarlamalardır.  
  * Öğrencinin gereksinimlerine uygun olarak 

        - Sınıfın ısı, ışık, gürültü düzeyi, oturma düzeni ve uyaran miktarı gibi  

                  →  Unsunlarda düzenlemeler yapılabilir.  
 

  * Dikkatini odaklamada güçlük yaşayan öğrenciler için  
             - Dikkat dağıtıcı uyaranları en aza indirmek 

              -  Bu öğrencileri öğretmenin yakınına oturtmak … 
 

3)  Müdahale Programını Uygulama ve Sonuçlarını Değerlendirme:  
  

 * Müdahale programı hazırlandıktan sonra uygulaması aşamasına geçilir.    
 * Süreçte dikkat edilecek en önemli konu  

      → “Ne kadar süreyle bu müdahalenin uygulanacağıdır.  
 

* Müdahale programının uygulamasına → Yeterli zaman ayırmadığında 

   → Öğretmen müdahalenin etkili olmadığını düşünür ve 

   →  Yönlendirme için uygun olmayan öğrenciyi yönlendirir.  
 

* Müdahale programının uygulama süresini aşırı uzattığında 

  → Gereksinim duyduğu daha yoğun desteği alması geciktirilmiş olur.        

   => Her iki durum da gönderme öncesi sürecin işleyişini tehlikeye sokar. 
 

       =>  Bu sürenin genellikle üç ile beş ay arasında sürmesi önerilmektedir. 

 
 

 

 * Müdahale programı uygulandıktan sonra  

   - Öğretmenler öğrencideki gelişmeyi ve ilerlemeyi değerlendirir.     
     

     * İlerleme beklenen düzeyde ise 

      → Öğrenci genel eğitim sınıfında akranlarıyla eğitimine devam eder.    

    * Beklenilen düzeyde değil ise  
      → Öğrenci, ailesinin de onayıyla ayrıntılı değerlendirme için 

             → Hastanelere ve RAM’a yönlendirilir.  
 

 NOT: Gönderme öncesi süreç sistematik bir şekilde yürütüldüğünde  

         -  Özel eğitim ihtiyacı olduğundan şüphe edilen birçok öğrenci için 
             → Yönlendirmeye gerek kalmamaktadır. 

 

3. Eğitsel Değerlendirme, Tanılama Süreci ve Eğitim Ortamına Yerleştirme 
 

 * Gönderme öncesi süreçte düzenlemelere rağmen  

    - Öğrencide beklenen düzeyde bir ilerleme görülmüyorsa 

       →  “Ayrıntılı değerlendirme” için gönderme süreci başlatılır.  
 

 * Gönderme kararı sadece sınıf öğretmeninin vereceği bir karar değildir! 

     → Rehber öğretmen ve aile de onay vermelidir. 
 

 * Onaylardan sonra öğrenci “ayrıntılı değerlendirme” için  

     → Hastanelere ve RAM’a yönlendirilir.    

 * Öğretmen gönderme öncesi süreçte  
    → Uyguladığı müdahale programının içerik ve gönderme raporu hazırlar.      

        - Uzmanlara öğrenci hakkında daha fazla bilgi sağlanmış olur ve  

        - Öğrenci hakkında daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olunur. 
 

 Gönderme Raporunda Neler Olmalı? 
  

 1. Öğrencinin güçlük gelişim alanları ve bu alanlardaki performansı 
 2. Güçlük yaşadığı alanların nerede, ne zaman ve hangi etkinliklerde olduğu 

 3.  Güçlük yaşadığı alanlara yapılan uyarlamalar, müdahaleler ve stratejiler  

 4. Müdahale prog.nın oluşturulması, uygulanması ve izlenmesindeki sorumlular  
 5.  Başarılı ve başarısız olan müdahalelere ilişkin açıklamalar  
 

 

* Tanılama süreci ilk olarak tıbbi tanı ile başlar.  
* Öğrencinin öğrenme sürecindeki geriliğinin 

   - Herhangi bir yetersizlikle ilgili olup olmadığını değerlendirmek adına 

      → Sağlık kuruluşlarında doktorlar tarafından tıbbi tanılama yapılır.  
 

* Tıbbi tanı alındıktan sonra  
  - Öğrencinin özel eğitim hizmetlerinden yararlanıp yararlanmayacağına 

  - Yararlanacaksa ne tür eğitsel ihtiyaçları olduğuna karar vermek için 

       → RAM’larda bulunan “özel eğitim değerlendirme kurulu” tarafından 
           →  “Eğitsel değerlendirme ve tanılama” yapılır.  

 

 Özel eğitim değerlendirme kurulu üyeleri? 

  - RAM müdürü ya da görevlendirdiği bir müdür yardımcısı 

     - RAM özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı     - Rehber öğretmen 

     - Özel eğitim öğretmeni                                        -Varsa bir çocuk gelişimci 
                                                -Öğrencinin ailesi … 
 

   => Bu kurula ihtiyaç olması durumunda  
             - Fizyoterapist   - Odyolog      -Psikolog 

             - Dil konuşma terapisti gibi uzmanlar ya da  

   => Öğrenci çıraklık ve yaygın eğitime gidecekse kurum temsilcisi olabilir. 
 

* Bu süreçte öğrencinin tıbbi tanısına ilişkin veriler 

     (Ebeveyn ve öğretmen görüşleri ve sağlık ile ilgili öz geçmiş destekli) 
     → Kapsamlı bir değerlendirme yapılır.  

     → Değerlendirmede çeşitli standart araçlar kullanılır. 
 

* Değerlendirme süreci sonunda  

   - Öğrencinin desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar ortaya konur. 

       →  Özel eğitim hizmetleri için uygun olup olmadığına karar verilir. 
 

Öğrencinin özel eğitim hizmetlerine uygunluğuna karar verme ölçütleri 
 

 1) Tıbbi tanılama sonrasında mutlaka bir yetersizlik tanısı almış olması  

 2) Aldığı yetersizlik tanısının eğitsel performansını olumsuz etkilemesi 

 3) Eğitsel ihtiyaçlarını karşılamada özel program ya da hizmetlere ihtiyaç  
 

  * Bu üç ölçütü sağlayan öğrencilerin 

          => Özel eğitim hizmetleri için uygun olduğuna karar verilir. 
 

 

  * Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci sonrasında 
     - Özel eğitim hizmetlerine uygun olduğuna karar verilen öğrenciler için 

             => “ Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” düzenlenir.  
 

 * Bu öğrenciler gereksinimleri doğrultusunda 

       → Uygun eğitim ortamlarına ve özel eğitim hizmetlerine yönlendirilir ve  

             →  Yerleştirme süreci başlatılır.  
 

* Ülkemizde  

  - Özel eğitim hizmetlerine uygun olduğuna karar verilen öğrenciler için 
     → İki farklı yerleştirme kararı verilebilir: 

        1) Öğrencinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 

            → Genel eğitim sınıfında eğitim alması 
        2) Kendisiyle benzer yetersizliğe sahip öğrencilerle  

            → Özel eğitim okulunda ya da sınıfında eğitim almasıdır.  
  

* Her iki yerleştirme kararı sonrasında da BEP hazırlanması gerekmektedir. 
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4. Destek Eğitim Modelleri 
 

 * Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için uygun destek eğitim modeli konusunda  

        - Karşımıza sıklıkla çıkan kavramlardan biri en az kısıtlayıcı ortamdır.  
 

 * En az kısıtlayıcı ortamın net bir tanımı yoktur.  

     - Her öğrenci için farklı bir yerleştirme seçeneği anlamındadır. 
    → Bu kavram genellikle öğrencinin  

       - Normal gelişim gösteren arkadaşlarından, evinden, ailesinden ve toplumdan 

            → Mümkün olduğunca az ayrılması demektir. 
 

 * Bu genellikle öğrencinin  
     -Tam zamanlı kaynaştırma ortamlarına Yerleşmesi gibi anlaşılsa da  

          - Bazı öğrenciler için  

                 →En az kısıtlayıcı eğitim ortamı  
                 → Özel eğitim sınıfı ya da  

                 → Tamamen ayrıştırılmış özel eğitim okulları olabilir.  
 

 * Ancak burada temel alınacak düşünce 

   → Öğrencinin yaşamı olabildiğince normal seyrinde devam etmeli 

   → Eğitim fırsatları öğrencinin bireysel ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalı 
   → Bireysel özgürlüğe kesinlikle gerekli olandan fazla müdahale edilmemeli 

 

* Öğrencinin en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmesi 
   - Tıbbi yetersizlik tanısına ek olarak 

       - Eğitsel performans düzeyinin ve bununla bağlantılı olarak 

          -- Gereksinimlerinin belirlenmesinin sonucunda gerçekleştirilir.  
 

 Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 

  - Devam edebilecekleri eğitim ortamları ya da yerleştirme seçenekleri 

      - En fazla kısıtlayıcı olandan→  en az kısıtlayıcı olana doğru sıralanır: 
          

          1) Yatılı özel eğitim okul ve kurumları 

                2) Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları 
                    3) Özel eğitim sınıfı 

                        4) Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 

                              5)  Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 
 

 1) Yatılı özel eğitim okul ve kurumları:  

 * Tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden oluşur. 
   - Bir okul öğrenciye gündüz → Eğitim       akşam→ Barınma imkânı verir. 
 

 

 2) Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları:  

 * Yatılı özel eğitim okullarında olduğu gibi bu okullara da  

    - Tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler vardır. 
 

 * Öğrenciler eğitim saatleri dışında normal hayatlarına devam edebilir. 
 

  İster yatılı ister gündüzlü olsun  
    → Özel eğitim okulları ayrıştırılmış eğitim ortamları kabul edilmektedir.  

     → Çünkü burada öğrencilerin tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerdir.  

 

* Bu eğitim ortamları özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için düzenlenmiştir: 

   - Özel bir çevre 

    - Özel olarak yetişmiş personel 
      - Öğrenci gereksinimlerine göre oluşturulan program ve materyaller  

             → Öğrenci gelişiminin daha iyi karşılanacağı görüşü… 

 
*Ayrıştırılmış eğitim ortamlarının 

  -  Farklı nedenlere bağlı olarak   → Çeşitli sınırlılıkları vardır: 
 

     - Öğrenciler performansı iyi olan modeller göremez! 

       - Öğretmenlerin öğrencilere dönük beklentileri düşüktür.  

         - Ayrıştırılmış eğitim ortamları etiketlemeye neden olmaktadır. 

             - Bu okul öğrencileri toplumsal yaşama uyum sağlama güçlük çeker. 

 
 

 3) Özel eğitim sınıfı:  
 

 * Genel eğitim okulları bünyesinde 

    - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 

      → Toplu bir şekilde eğitim alması için açılan ayrı bir sınıftır.  
 

 

 * Özel eğitim sınıfları Neden Tercih Edilmektedir?     

    - Özel eğitim okullarının açılmasının maliyetli olması 
       - Öğrencileri yaşadığı çevreden uzaklaştırmama ve  

           - Öğrenciye kısmi de olsa  

            →Normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olma imkânı sağlar.   

 

  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim:     

  * Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin genel eğitim ortamlarında 

   - Yetersizliği olmayan akranlarıyla beraber 

          → Tam ya da yarı zamanlı olarak eğitimlerini sürdürmeleridir. 
 

“Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü” tarafından (2017) 
  -Çıkarılan “Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Genelgesi’nde 

    → Her iki kavramın birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir.  

 
 * Bir diğer kavram da “kapsayıcı eğitim”dir.  
    

       - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin 

         - Yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim almasına:  
            → Kaynaştırma veya bütünleştirme ya da kapsayıcı eğitim denir. 

 

 

 

 

 4) Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 

 * Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak 

    - Bazı dersleri → Özel eğitim sınıfında 

    - Bazı dersleri → Kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarında almasıdır.  
 

 5) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 

 * Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin gerekli destek hizmetlerle beraber 

    -  Okulda geçirdiği sürenin tamamını 

       → Normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıfta geçirmesidir.  
 

* Her iki koşulda da ( yarı zaman – tam zanalı)  

     → Destek hizmetlerin sağlanması zorunludur.  
 

* Destek hizmetler sadece öğrenciye değil 

   - Öğrencinin ailesine, öğretmenine ve okuldaki diğer personele 

       →Uzman personel ve gerekli materyallerle sunulan 

                 →  Danışmanlık hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. 
 

* Destek hizmetlerin sağlanmazsa → Kaynaştırma/bütünleştirme yoktur! 
 

 Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları avantajları:    
  

 1) Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına devam eden 

     - Özel gereksinimli öğrenciler  
       → Akademik ve sosyal yönden uygun davranışları  

           → Gözlemleyip model alabilirler.  
 

  2) Bu öğrencilerin toplumsal yaşama uygun davranışlar edinmelerini ve 
      → Uyum sağlayabilmelerini kolaylaştıracaktır.  
 

  3) Bu uygulamalar sayesinde normal gelişim gösteren öğrencilerin de  

      →Bireysel farklılıklara yönelik farkındalıkları artabilir ve 

      → Bu farklılıklara ilişkin tutumları olumlu yönde değişebilir.  
 

  4) Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları sayesinde bu aileler 
       - Normal gelişim gösteren akranların aileleriyle ilişkiler geliştirerek  

                 →  Kendilerini toplumsal yapının bir parçası olarak görebilirler.  
 

  5) Normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin de  

         - Farklılıklara saygı ve kabulünün artması toplumsal yapı içerisinde  

                  → Bütünleştirmenin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir. 
 

Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamaları Sınırlılıkları: 
 

 * Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri çoğu zaman  

                            - Çocuklarının yaşadıkları engelden kaynaklı  
                                                     → Kendilerini dışlanmış hissedebilirler.  
 

* Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşması: 
   

   - Tüm okul çalışanlarının ve sınıf öğretmenlerinin 

        → Kaynaştırma öğrencisine ilişkin olumlu tutumları 

          →  Destek hizmetlerin sağlanması 
             →  Sınıf ortamlarında çeşitli çevresel düzenlemelerin yapılması 

                 →Akranların kaynaştırma öğrencisi hakkında bilgilendirilmesi ve 

                     → Tüm velilerle iş birliği yapılması …na bağlıdır. 
 

 * Alanyazında(literatürde) kaynaştırma/bütünleştirme başarısını etkileyen 
      → En önemli etkenlerin başında “öğretmenler” gelmektedir.  

 

  * Öğretmenlerin bu uygulamalara ilişkin olumsuz tutumlara sahip olması 
         → İşleyişi olumsuz yönde etkiler!   

  * Öğretmenlerin özel eğitimle ilgili bilgi ve becerilerinin artması ve 

       - Materyal, personel gibi çeşitli hizmetlerden yararlanmaları 

            → Öğretmen tutumlarını olumlu yönde değiştirebilir.  
 

 * Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının 

    - Başarıya ulaşmasını engelleyen etkenlerden bir diğeri de  
        → Uygun personel ve destek hizmetlerin yetersiz oluşudur.  

 

 * Gerekli durumlarda  
    - Öğretmene ve/veya öğrenciye destek hizmetler sağlanmıyorsa  

            → Bu noktada kaynaştırmadan bahsetmek mümkün değildir.  
 

 * Genel eğitim okullarının fiziksel ortamının yetersizliği de     

    - Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarısını  

        → Olumsuz yönde etkileyebilir.  

 * Okulların fiziksel yapısı tüm öğrencilerin  

        →Bağımsız hareket etmesine imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.  
 
 

5.  (BEP) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama 
 

 * Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrenci için  

                  - Yerleştirildikleri eğitim ortamında  

                            →  BEP oluşturulması yasal bir zorunluluktur.  
 

 BEP Bireye özgü programdır. 

 

* BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) (MEB, 2021)’de     

    - Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 

      - Takip ettikleri eğitim programı temel alınarak  
         - Öğrencinin gelişim özellikleri 

            - Eğitsel gereksinimleri ve performans düzeyleri doğrultusunda 

                 --Hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve 
                       - Bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren  

                               → Bireye özgü program olarak tanımlanmaktadır.  
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