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ÖNSÖZ
Özel gereksinimli çocukların içinde bulundukları durumu toplumsal, yasal,
ekonomik ve psikolojik yönden ele aldığımızda bu öğrencilerimizin eğitimden ayrı
düşünülemeyeceği görülecektir. Özel eğitim çalışmaları bugüne kadar özel eğitim
okullarında, normal okullarda düzenlenmiş özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma
eğitim programıyla devam etmektedir. Özel gereksinimli bireylerin gerekli özel
eğitim hizmetlerini yeterli biçimde alabilmeleri, bireylerin yerleştirildikleri en az
kısıtlayıcı eğitim ortamının uygunluğuna ve kaynaştırmanın başarısına bağlıdır.
Ancak okullarda uygulanan kaynaştırma programının belirlenen seviyede olmadığı
görülmektedir.
Tez konusunun belirlenmesinden sürecin tamamlanmasına kadar deneyimleri
ve bilgisiyle sürekli referans olan, araştırmanın her aşmasında olumlu dönütleri
vererek süreci kolaylaştıran, çalışmamı bu noktaya taşımamı sağlayan saygı
duyduğum değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Demirok hocama teşekkür
ederim.

Sinem Abbasoğlu
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ÖZET
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İLKOKULLARDA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sinem ABBASOĞLU
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Eğitim Bilimleri Enstitüsü
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Yüksek Lisans Tezi

Nisan 2016

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mukaddes DEMİROK

Bu araştırmanın genel amacı, özel eğitim yasasının yetersiz olmasının eğitimöğretime kattığı olumsuz etkileri, okulların alt yapısal fiziki sistemlerinin yetersiz
olması, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere tanılama, değerlendirme ve
yerleştirme yapılırken ortaya çıkan durumları, okullarda kullanılan bireysel eğitim
programlarının uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Araştırmada öğretmen görüşlerine göre özel eğitim okullarında ve kaynaştırma
uygulayan ilkokullarda özel eğitim uygulamalarının saptanması amacıyla betimsel
araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.
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Bu araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında KKTC’de bulunan,
devlete bağlı özel eğitim kurumlarında ve kaynaştırma eğitimi uygulayan
ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Buna göre KKTC sınırları
içerinde bulunan ilçe (Lefkoşa, Girne Bölgesi, Güzelyurt ve Gazimağusa) sınırları
içerisinde yer alan özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler araştırma
kapsamına alınmıştır.
Evreninin tamamına ulaşılması zaman, maliyet ve kontrol bakımından güç
olduğundan grup için basit rassal örnekleme yöntemi seçilmiş olup toplam 62 kişilik
evrenden 45 kişi ile görüşülmüştür. Görüşülen 45 öğretmenden 4 tanesi çalışmayı
yarıda bırakmış ve araştırma 41 öğretmenle görüşülerek sonlandırılmıştır.
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan soru formu
kullanılmıştır. Soru formunun birinci bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci
bölümünde ise özel eğitim hizmetleri ile ilgili yasal düzenleme ve uygulamalar
formu yer almaktadır.
Veri toplama aracı olan anketin uygulamaya hazır hale getirilmesinden sonra,
çalışma evreninde yer alan öğretmenlere uygulanabilmesi için, KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı’na başvurularak, gerekli izin onayı alınmıştır. Gerekli izinlerin alınmasının
ardından

uygulama

2015-2016

eğitim-öğretim

yılı

güz

döneminde

gerçekleştirilmiştir.
Anket yoluyla elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra
toplanan verilere hatalardan arındırma (editing) işlemi uygulanmıştır. Verilerin
istatistiksel çözümlemesinde Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS) 21.0
for Windows Evalution versiyonu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans analizi kullanılmış ve sonuçlar
frekans tabloları ile gösterilmiştir.
Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin az bir kısmı, KKTC’de uygulanan 25/
1985 sayılı Öğretmenler Yasasının özel eğitim öğrencileri için yeterli olduğuna
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vurgu yaparken, büyük bir çoğunluğu ise yasanın özel eğitim öğrencileri için yeterli
olmadığını ifade ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin yarısı “Bireyselleştirilmiş eğitim programı yapılması ve
uygulanması”, çok az bir kısmı ise, “Brail, Abaküs, Jaws kursları “ ve özel eğitim
konulu hiçbir hizmet içi eğitim, seminer ve konferansa katılmadıkları görüşlerine
ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin az bir kısmı, Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin
çalışmalarını yeterli bulduklarını, öğretmenlerin büyük bir kısmı ise Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi ‘nin özel eğitim gerektiren bireylere yapılan
izleme ve değerlendirmede yetersiz olması ve Özel Eğitim Koordinasyon
Merkezi’nin özel eğitim okulları ile yeteri kadar işbirliği yapmaması görüşlerinde
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
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ABSTRACT

Assessment of Special Education and Inclusive Education
School Through Teachers Opinions

Near East University
Institute of Educational Sciences
Department of Special Education

Postgraduate Thesis

April 2016

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mukaddes Demirok

The main purpose of this research is; to identify the negative effects of missing
necessary regulations around special education schooling, having insufficient physical
system background, identify the outcome occurring during diagnosis, evaluation and
placement of the students who requires special education and to look into teachers’
opinions around individualized education programs used in these schools.
The research done, in special education and Inclusive education schools, in order
to identify the view of the teachers using special education, was conducted in scanning
method of descriptive research.
The main participants of this research was conducted with the teachers who take
place in special and combined education schools, in 2015-2016 Education Year, in
Turkish Republic of Northern Cyprus, therefore, the teachers who are active in special
education schools and institutions in 5 counties in TRNC.
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Time, cost and controlling difficulties were the main limits when conducting the
research. In order to overcome these limits the random sampling method was used and
out of 62 people 45 of them actually took place in the research. Out of this 45, 4 have
quit the research while it was in progress and the research was completed with the
remaining 41 teachers. The data collection was completed by a questionnaire which
was split into two sections. First section is for gathering personal information about
the teachers and the second section is about legal practice and application of these
regulations in special education institutions.

After the questionnaire was successfully completed, in order to be applied on the
targeted audience, the Ministry of Education in TRNC was contacted to receive the
approval and confirmation. After receiving the legal approval from the ministry, 20152016 education year, autumn season, the research was put in progress.

After collecting the data with the questionnaire, the information was gathered, put
into computer with editing and making it necessary corrections. In order to put the
data into statistics, Statistical Package for the Sciences (SPSS) 21.0 for Windows
Evaluation was used. Data regarding the demographics of the teachers who took place
in the research is gathered by the frequency analysis method and is put into frequency
tables.

When the minority of the teachers suggested that, 25/1985 Teachers Act, is
sufficient enough for private education students, majority claimed the opposite and
stated that it is not enough.

Half of the teachers who took part in the research has been identified to not take
place in ‘Individualized education program construction and application’ seminar or
conference, when minority attended ‘Brail Abacus and Jaws Courses’.
The outnumbered teachers stated that ‘Special Education Coordination Centre’s
work is good enough. In contrast, majority of them agreed that ‘Psychological
Counseling and Guidance research department’ doesn’t practice well enough when the
observation and evaluation is considered for the individuals that needs special

viii

education. Also most of the teachers stated that Special Education Coordination Centre
doesn’t have a healthy correspondence with the special education schools and
institutions.
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KISALTMALAR
KKTC

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

MEB

: Milli Eğitim Bakanlığı

ÖÇEM

: Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve

Eğitim Merkezi
SBDS

: Social Skills Rating System

SPSS

: Statisctical Package for the Social Sciences

ÖEKM

: Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi

BÖLÜM I
1.GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amacı, önemi, varsayımları ve
sınırlılıkları belirtilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında geçen bazı kavramların
tanımlarına yer verilmiştir.
1.1. Problem Durumu
Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olarak yaşamlarını
sürdürmelerinin temelinde, eğitimlerinde fırsat eşitliğinden yararlanmaları yer
almaktadır. Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ele alındığında, ayrı ve birlikte
eğitim olmak üzere iki farklı uygulama göze çarpmaktadır. Ayrı eğitim; özel
gereksinimli bireylerin, gereksinim türüne ve derecesine bağlı olarak geliştirilen özel
programlar çerçevesinde, özel eğitim personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimdir.
Birlikte eğitim ise; özel gereksinimli ve normal bireylerin bir arada, normal sınıf
öğretmenleri tarafından eğitilmelerini kapsamaktadır (Kırcaali-İftar ve Batu, 2005;
Vural ve Yıkmış, 2008). Metin (2012) göre, özel eğitimin amacı, yetersizlikten
etkilenmiş bireylerin günlük yaşamda başkalarına olan bağımsızlıklarını azaltarak
ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle, var olduğu toplum içerisinde uyum becerilerini
arttırmak ve toplumsal sosyal becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. “Bireyin
bağımsız yaşama hazırlanması” amaç olarak her birey için aynıdır (Coşkun, Dündar
ve Parlak, 2014).
Her birey dünyaya geldiği andan itibaren içerisindeki çevrenin etkisiyle farklı
bireysel özelliklere, yetenekler doğrultusunda gelişim göstermekte ve gün geçtikçe
hızla değişen dünya şartlarında içerisinde bulundukları süreçlere ayak uydurmak için
eğitime ihtiyaç duyarlar. Bireylerin farklı özelliklere, yeteneklere sahip olması
onlara en iyi eğitim vermek açısından özel programların oluşturulmasında önem sarf
etmektedir. Bu nedenle her bireyin farklı öğrenme doğası “özel eğitim” ihtiyacının
doğmasına sebep olmaktadır. Özellikle farklı gelişen bireylerde sunulan genel eğitim
hizmetlerinin yetersiz kalması, özel eğitim hizmetlerinin gerekliliğini arttırmaktadır
(MEB, 2010; Çuhadar, 2013).
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Bireysel özellikler ve eğitim yeterlilikleri açısından okullardaki öğrenci
profilleri göz önünde bulundurulduğunda (MEB, 2006) öğrencilerin birbirinden
farklı özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle özel eğitime gereksinimi olan
bireylerin, eğitim ihtiyaçlarını bireysel farklılıklarına göre uygun bir şekilde
giderilmesi bir zorunluluk halini almıştır (Akcan, 2014).
TC Milli Eğitim Bakanlığı (2006), özel eğitme ihtiyacı olan bireylerin eğitim
ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş
eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim aşamalarındaki
özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun
ortamlarda sürdürülen eğitimi “özel eğitim” olarak tanımlamıştır. Özel eğitime
gereksinim duyan bireylere verilen eğitim iki boyutta incelenmektedir. Özel eğitim
okullarında, bireysel eğitime dayalı sürdürülen eğitim; birlikte eğitime dayalı olarak;
ilkokullarda özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin belirli günlerde kaynak
odalarda özel eğitim öğretmeni tarafından sunulan eğitimdir. Özel eğitimin bir
boyuta kaynaştırma noktasıdır. Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin gerekli
destek özel eğitim hizmetleri sağlanarak, tam ya da yarı zamanlı olarak kendisi için
en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında eğitim görmesidir
(Kırcaali-İftar, 1992). Son yıllarda savunulan görüş ve uygulanan eğitim
programlarının önemle üzerinde durduğu özel eğitim gereksinimli çocukların normal
çocuklarla tek bir eğitim programında birleştirilmesi olan kaynaştırma eğitiminin
gerekliliğidir. Kaynaştırma, özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren
yaşıtlarıyla normal sınıflarda eğitim ve öğretimine özel bir şekilde dahil edilmesi
anlamına gelir. Diğer bir anlatımla özel eğitim gereksinimli çocukların daha yapıcı
psiko-sosyal ilişkiler kurmasını kolaylaştırma sürecidir (Özgür, 2004). Kaynaştırma
eğitiminin amacı, özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun toplum içinde yaşayabilmesini
kolaylaştırmaktır. Bu eğitim, özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla akademik ve
sosyal yönden bütünleştirilerek sosyal ve duygusal gereksinimlerinin karşılamaya
yönelik bir eğitim olmasıdır (Sucuoğlu ve Özokçu, 2005).
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Mec1isi'nin 23 Mayıs 1986
tarihli birleşiminde kabul olunan “Milli Eğitim Yasası" Anayasa'nın Madde “41.42.- 43.- 44.” Özel Eğitim Yasası içermektedir. Özel Eğitim Yasasının kapsamı
“Bedenen veya zihnen özürlü olup özel bir eğitim ve öğrenime gereksinimi olan okul
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öncesi eğitim yaşına ulaşmış çocukların on sekiz yaşına kadar olan eğitimlerinin
tümünü” kapsamaktadır. Özel gereksinimli çocukların, Madde 42 Özel Eğitimden
Yaralanma Hakkı incelendiğinde, “Özel eğitime gereksinimli her öğrenci zorunlu
eğitim çağında iken ilgi ve yeteneği oranında, zorunlu olarak özel eğitimden parasız
veya parasız yatılı yararlanma hakkına sahiptir. Ancak, zorunlu eğitim yaşı dışında
da özel eğitim görmek isteyenlere, gerekli eğitim olanağı devletçe ücretsiz”
sağlanmaktadır. Madde 43. Amaç ve Görevlere bakıldığında; “Özel eğitimin amaç
ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun
olarak şunlardır: Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürk Milliyetçiliği ile belirlenen
doğrultuda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak; Özel eğitim gereksiniminde
olan her öğrenciye ilgi ve yeteneklerini azami derecede geliştirme fırsatı ve olanağını
vermek; Bu öğrencileri, kendilerine ve topluma yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek;
gerektiğinde mesleki rehabilitasyonlarını sağlamaktır. Madde 44. Kuruluş gereğince,
Özel eğitim kurumları; özel programlar uygulayan ayrı okullar halinde kurulur veya
diğer

okul

bünyelerindeki

özel

sınıflardan

veya

gruplardan

oluşmaktadır

(http://www.ncyodak.eu/turkce/yasalar/milliegitim.pdf).
Son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel gereksinime ihtiyacı
olan birey sayısının tüm dünyada olduğu gibi her geçen gün arttığı düşünüldüğünde
bu

eğitimin

(kaynaştırma

yoluyla

eğitim)

faydalı,

eksiksiz

bir

şekilde

sürdürülebilmesi önemlidir (Kanlı, 2014). Yukarıda belirtilen yasal ve kurumsal
çalışmaların dışında, toplum içerisinde özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgili
pozitif bir zihniyet dönüşümü meydana gelmiştir. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde değil, her zaman özel eğitimin gerekliliğinin gündemde olması ve
engellerinin tek tek kaldırılarak, toplum içindeki rollerini gerçerleştirebilecek şartlara
gelmelerini sağlamak gerekmektedir. Bunlar da ancak iyi bir eğitim ortamı yanında,
iyi bir eğitim hizmeti ile mümkündür. Ancak, KKTC’de özel eğitim hizmetleri
alanında yasal mevzuatın gelişmiş ülke standartlarına ulaştırılamaması, uygulamada
yaşanan sorunlara ve uygun yaklaşımların henüz istenilen seviyeye gelmesini
sağlamaktadır.
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Çeşitli yasa ve yönetmelikler incelendiğinde KKTC’de özel eğitim yasası
kapsamlı olmadığı için, özel eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi sınırlı
kalmaktadır. Bu nedenle KKTC’de çok sayıda özel gereksinimli öğrenci bulunması
özel eğitim okullarında özel eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi çalışmalarını
gerektirmiştir. Yapılan araştırmalar içinde KKTC’de özel eğitim hizmetlerinin
değerlendirilmesi konusunda herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla
özel eğitim hizmetlerinin dahilinde, özel eğitim okullarındaki özel eğitim
öğretmenleri, atölye çalışmalarını sürdüren öğretmenler ve ilkokullarda kaynak
odalarda eğitim veren özel eğitim öğretmenlerinin, özel eğitim hizmetlerini
değerlendirme konusunda görüşlerine başvurulmuştur.
Bu kapsamda araştırmanın problem cümlesi “Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Eğitimi Uygulanan İlkokullarda Özel Eğitim Hizmetlerinin Öğretmen Görüşlerine
Göre Değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı,

özel eğitim yasasının yetersiz olmasının

eğitim-öğretime kattığı olumsuz etkileri, okulların alt yapısal fiziki sistemlerinin
yetersiz olması, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere tanılama, değerlendirme
ve yerleştirme yapılırken ortaya çıkan durumları, okullarda kullanılan bireysel eğitim
programlarının uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır:
1.2.1. Alt Amaçlar
1. Öğretmenlerin özel eğitim yasa tasarısı ve öğretmenler yasası hakkındaki görüşleri
nedir?
2. Özel eğitim öğretmenlerinin alanlarındaki yeterlilikleri nedir?
3. Öğretmenlerin okuldaki eğitim-öğretimin yetersizliği hakkındaki görüşleri nedir?
4. Öğretmenlerin özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime uygun yaşta
başlayabilmelerine ilişkin görüşleri nedir?
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5. Öğretmenlerin okullarındaki birden fazla özel gereksinimli olan öğrenciler ile var
olan duruma ilişkin görüşleri nedir?
6. Öğretmenlerin Özel Eğitim Koordinasyon Merkezinin yeterliliğine ilişkin görüşleri
nedir?
7. Öğretmenlerin Özel Eğitim okullarında verilen programlara ilişkin görüşleri nedir?
8. Öğretmenlerin okullarındaki 1-5 sınıflarda görev yapan öğretmenlerin alanlarına
ilişkin görüşleri nedir?
9. Öğretmenlerin

okullarında

mezun

öğrencilerin

takibinin

yapılması

ve

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi bulunması hakkındaki görüşleri
nedir?
10. Öğretmenlerin okullarında aile eğitim hizmeti olması ve veliler için herhangi bir
faaliyet/etkinlik yapılmasının isteme durumu hakkındaki görüşleri nedir?
11. Öğretmenlerin okullarının üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapma
durumuna ilişkin görüşleri nedir?
12. Öğretmenlerin özel eğitim okullarında görev yapmaktan memnuniyet duyma
durumları ve ücretlere ilişkin görüşleri nedir?
13. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda, bulunan görevlilerin alanlarına ilişkin
dağılım nedir?
14. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda bulunan olanaklara ilişkin görüşleri nedir?

1.3. Önem
Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir.
İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır.
İnsanların bu özelliğini geliştirmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır. KKTC
Anayasasının 59. Maddesine göre eğitim hakkı şu şekilde ifade edilmiştir: “Her
çocuk, kız erkek ayrımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına
kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.”
Eğitimde fırsat eşitliği hakkına, normal gelişim gösteren bireyler gibi özel
gereksinimli bireylerde sahiptir. Bu bireyler ancak bu şekilde toplumun bir parçası
olarak yaşamlarını sürdürebilirler. Özel gereksinimli bireylerin eğitimi iki şekilde
gerçekleştirilebilir; bunlardan biri ayrı eğitim, diğeri ise birlikte eğitimdir. Ayrı
eğitim, özel gereksinimli öğrencinin yetersizlik durumu dikkate alınarak geliştirilen
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programlar ve özel eğitim personeli tarafından gerçekleştirilir. Birlikte eğitim ise
özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren bireylerin normal sınıf öğretmenleri
tarafından aynı sınıfta eğitilmeleridir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2005).
Özel gereksinimli çocukların içinde bulundukları durumu toplumsal, yasal,
ekonomik ve psikolojik yönden ele aldığımızda bu öğrencilerimizin eğitimden ayrı
düşünülemeyeceği görülecektir. Özel eğitim çalışmaları bugüne kadar özel eğitim
okullarında, normal okullarda düzenlenmiş özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma
eğitim programıyla devam etmektedir. Özel gereksinimli bireylerin gerekli özel
eğitim hizmetlerini yeterli biçimde alabilmeleri, bireylerin yerleştirildikleri en az
kısıtlayıcı eğitim ortamının uygunluğuna ve kaynaştırmanın başarısına bağlıdır.
Ancak okullarda uygulanan kaynaştırma programının belirlenen seviyede olmadığı
görülmektedir.
Özel Eğitim uygulaması yapılan okullarda sınıfta bulunan özel gereksinimli
öğrencilerin heterojen olması, kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan
sınıfların öğrenci sayısının 30’dan fazla olması, özel gereksinimli öğrenciler için
sınıf ortamında kullanılacak araç-gerecin yetersiz olması, okullarda oluşturulması
gereken BEP birimlerinin oluşturulamaması, oluşturan okullarda ise BEP birimine
işlevsellik kazandırılmaması, okullarda oluşturulan BEP birimlerinin yükünün daha
çok rehber öğretmenlerde olması; görev dağılımının eşit bir şekilde yapılamaması,
rehber öğretmenin “aile eğitimi” ve “aile danışmanlığında” yeterli olamaması, okul
yönetiminin kaynaştırma eğitim uygulaması hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamasından dolayı BEP birimini yeterince desteklememesi, okulda kaynak oda
oluşturacak yerin olmaması, BEP biriminin eşgüdüm içinde çalışamaması, “okul
yönetimi-öğretmen-veli” kaynaştırma eğitim uygulamalarına yönelik yasal haklarını
bilmemeleri, sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrencinin
yetersizliğine ilişkin bilgi sahibi olmaması, sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitimi
uygulamasına alınan öğrenciye uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin
bilgi sahibi olmaması, kaynaştırma eğitim uygulamasına alınan öğrencinin
bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilerin velilerinin öğrenciyi istememeleri, sınıfta
bulunan öğrencilerin velilerine yönelik “aile eğitimi” verilmemesi olarak
görülmektedir. Bu çalışma özel gereksinimi olan her öğrencinin bu eğitim hakkından
gerçek anlamda yararlanıp yararlanmadıklarını incelemesi açısından önemli bir yere
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sahiptir. Bunun yanı sıra KKTC’de böyle bir çalışmanın ilk kez yapılmış olması bu
çalışmayı önemli kılmaktadır.
1.4. Sınırlılıklar


Bu çalışmadan elde edilen veriler 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ilkokullarında çalışan özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim
okullarındaki öğretmenlerin verdiği cevaplarla sınırlıdır.
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1.5. Tanımlar
Kaynaştırma: Farklı öğrencileri kabiliyetlerine göre ayırmanın yerine, aynı sınıfta
tutan eğitim yöntemidir.
Özel Eğitim: Bir toplumu farklı kişilik özelliklerine sahip bireyler oluşturmaktadır.
kişisel özellikler, bedensel özellikler, zihinsel özellikler gibi farklı özelliklere
sahiplerdir ve bu özellikler her birey için farklıdır. Bazı bireylerde zihinsel engellilik,
bedensel engellilik, görme engelliliği, işitme engelliliği, dil engelliliği, kalıtsal ve
tedavisi mümkün olmayan hastalıklar gibi farklılıklar söz konusudur. Bu bireylerin
eğitiminin ise diğer akranlarıyla aynı şekilde yapılamayacağı aşikârdır. Bu bireylere
uygulanan eğitime ise özel eğitim denmektedir.
Özel Gereksinimli Öğrenci: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile
eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden, anlamlı farklılık
gösteren bireydir.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim
özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara
yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel
eğitim programıdır.
En az sınırlandırılmış eğitim ortamı:Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla
bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki
davranışlar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak
amacıyla destek eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği
olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamıdır.
Özel Eğitim Kurumları: Özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği
sağlamak veya onları iş ve mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim programlarından
yararlanamayacak durumda olanların temel yaşam becerilerini geliştirmek ve
öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan gündüzlü özel eğitim kurumları.
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BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Çalışmanın bu bölümünde özel eğitimin tarihçesi, özel eğitimin amaçları,
ilkeleri,Türkiye’deki özel eğitim hizmetleri, özel gereksinimli çocukların eğitim
ortamları,

kaynaştırma

eğitimi,

amacı,

önemi

ve

yararları,

kaynaştırma

uygulamalarında yaşanan sıkıntılar, özel eğitim hizmetleri ile bu alandaki ilgili
araştırmalara yer verilmiştir.
2.1. Kavramsal Çerçeve
2.1.1.Özel Eğitimin Tarihçesi
1940’lı yıllara kadar özel gereksinimli bireylerin problemleri ile ilgili çözüm
yaratan politikalar bulmak çok zordu. Bu konu ekonomik ve sosyal bir problem
olması ile birlikte dikkat çekti. Gelişmiş ülkeler bu konuyu Birleşmiş Milletlerin
gündemine almaya karar verdiler. Birleşmiş Milletlerin ilk yıllardaki çalışmaları,
özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik olmuştur
(Gökmen, 2007).
2.1.2. ABD’de Özel Eğitim
Hemen hemen tüm AB ülkelerinde özel eğitim hizmetleri erken çocukluk
döneminde ya da okul öncesi dönemde başlamaktadır. Erken tanı koymak ve özel
gereksinimli bireyleri erken dönemde eğitime yönlendirmek açısından İngiltere,
Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerde bireyler doğdukları andan itibaren özel
eğitim açısından sürekli değerlendirilmektedir. Örneğin, Avusturya’da risk
grubundaki çocukları belirlemek için, bir çocuk okula resmî kayıt yaşından aylar
önce kayıt yaptıracağı okulun öğretmenleri tarafından değerlendirilmekte ve
izlenmektedir (Vural ve Yücesoy, 2003). Bundan dolayı Avrupa ülkelerinde özel
eğitim

gerektiren

olmamaktadır.

çocukların

eğitim

ortamlarına

yansımasında

kayıplar
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Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 27 Avrupa ülkesindeki yüzdeler
karşılaştırıldığında, en fazla özel gereksinimli öğrenciye sahip olan ülkenin
Finlandiya (%17,8), en az özel gereksinimli öğrenciye sahip ülkenin ise Türkiye
olduğu görülmektedir (Kırcaali-İftar, 2007). Türkiye’de özel eğitim okullarında
ilköğretim düzeyinde %0,8, ilk ve ortaöğretim toplamında %0,67 özel gereksinimli
öğrenci bulunmaktadır (MEB, 2009).
2.1.3. Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetleri
Türkiye’de özel eğitim ilk olarak 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebi
bünyesinde, işitme ve görme engelliler için açılan okulla başlamış, bu okul 30 yıl
eğitim vermiştir. Sonra 1921’de Özel İzmir Sağırlar-Körler Okulu açılmış ve 1950
yılına kadar eğitim vermiştir (MEB, 2010).
Türkiye’deki özel eğitim okulu programlarının bir kısmının yetersizlik
gruplarına göre hazırlandığı görülmektedir. Bunlar, İlköğretim Okulu Orta Düzeyde
Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Eğitim Programı, Eğitim
Uygulama Okulu Eğitim Programı, Otistik Çocuklar Eğitim Programı, İş Okulu
Eğitim Programıdır. İşitme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde öğrenme yetersizliği
olan çocuklar (eğitilebilir) engelliler ilköğretim okullarında izlenen programlar ise,
norma lilk öğretim programlarıyla paralellik göstermektedir.Bu programların
içeriğine bakıldığında, eğitim gören öğrencilerin özelliklerine göre materyal
uyarlamaları yapıldığı görülmektedir. Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı,
Otistik Çocuklar Eğitim Programı, İş Okulu Eğitim Programları da hizmet gördüğü
yetersizlik gruplarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu
programlar,öğrencilere verilecek eğitim için genel bir çerçeve oluşturmada faydalı
olmakla

birlikte,uygulamada

öğrencilerin

bireysel

gereksinimleri

dikkate

alınmaksızın bu programları izledikleri gözlenmektedir(Özbay, Özmen, Tuncer,
Altunay, 2007).
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2.1.4. KKTC’de Özel Eğitim Tarihi
Saygı, (2007)’ya göre, KKTC’nin özel eğitim tarihi aşağıdaki gibidir:
2.1.4.1. 1974 Öncesi
Özel eğitimin en belirgin dönemi 1974 öncesinde özel eğitime gereksinim
duyan “Özel Çocukların” Rum-Türk

ayrımı olmadan birlikte aynı okullara

gitmesidir. Bu okullar sağırlar ve görmezler okulları olarak iki gruptan oluşuyordu.
Görme engelli çocuklar Görmezler Okulu’na, işitme engelli çocuklar Sağırlar
Okulu’na yatılı olarak eğitim alıyorlardı. Fakat bu okullar daha çok öğrencilere
meslek edindirme şeklindeydi. Öğrencilere, bağımsız birer birey olarak yaşamaları
için, gereken ekonomik özgürlükleri kazandırmayı amaçlıyordu. 1974 öncesindeki
ortak olan bu okullarda diğer akademik derslere daha az önem veriliyordu. Bu
yıllarda maddi olarak yeterli ve güçlü olan aileler çocuklarını daha iyi eğitim
almaları için yurt dışına gitmekteydiler.
1974 döneminde Girne’de bulunan Girne Özel Eğitim Merkezi Kızılay’a
bağlı olarak, Girne Hasta Çocuk Yurdu olarak, engelli bireylerin bakımı ile
ilgileniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmayan sadece çocukların bakımı ile
ilgilenilen bu yurtta ortopedik engelli (fiziksel engelli), Celebral Palsy’li (beyin
felçli), otistik, zihin engelli veya birkaç engeli bir arada bulunan çocuk ve gençlere
yatılı olarak hizmet veriliyordu.
2.1.4.2. 1974 Sonrası
Ülkemizde 1974 sonrası, kurulan ilk özel eğitim okulu Lapta’ da bulunan
İşitme Engelliler Okulu idi. Bakanlık bünyesinde özel eğitimle ilgili herhangi bir
yapı olmadığı için İlköğretim Dairesine bağlı yatılı okul olarak hizmet vermektedir.
Bu okul adanın kuzeyinde bulunan tüm işitme engelli öğrencileri bir araya toplayan
ve özel eğitim tarihine atılan en önemli adımdır.
Uzun yıllar yatılı bir kurum olarak ayrıştırma temelinde çalışan okul, 1998
yılında Lefkoşa'ya taşındıktan sonra yatılılıktan vazgeçildi.Bu okulun şu anki adı,
“Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi”dir.
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2.1.4.3. 1978 Zamanı
Ülkemizdeki özel eğitimin ikinci projesi, Kızılay’a bağlı olan Girne Hasta
Çocuk Yurdu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasıdır. Ardından özel eğitim
öğretmenlerinin atanması ile Özel Eğitim Okulu haline getirilmiştir. 1978 yılında
açılan şu anki adı Girne Özel Eğitim Merkezi olan bu kurumun o dönemdeki adı,
“Geri Zekalılar Okulu” idi. Bu okulun öğretmen ve velileri uzun uğraşlardan sonra
1990’lı yıllarda Zihinsel Engelliler olarak değiştirmeyi başarmışlardır. Fakat bu
ismin de öğrencileri etiketlediğini göz önüne alarak bugünkü adını almıştır.
2.1.4.4. 1986 Zamanı
1986 yılında, en örgütlü derneklerden birisi olan Spastikleri Koruma
Derneği’nin yoğun faaliyetleri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3. Özel
Eğitim Merkezi olan Spastikler Okulu açıldı. Şu anki adı Lefkoşa Özel Eğitim
Merkezi’dir.
2.1.4.5. 2001 Zamanı
2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak, okul öncesi dönemde
özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik,

Hisarüstü Özel Eğitim Merkezi

açılmıştır. 2006 yılında sadece görme engelli çocuklara eğitim verecek olan, Rauf
Raif Denktaş Görme Engelliler Merkezi hizmete girmiştir. 2006 Ekim ayının
sonunda Gazimağusa bölgesinde yaşayan özel eğitime ihtiyacı olan özel gereksinimli
çocuklara yönelik olarak Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi açılmıştır. Özel
Eğitim’de yeni uygulamaya geçilmesiyle birlikte yatılı sisteme son verilmiştir. 2007
Eylül ayında ise Güzelyurt Bölgesi’ndeki özel eğitime gereksinimli çocuklara
yönelik yeni bir okul açılarak, bu bölgedeki çocuklarında eğitim olanaklarından
yararlanmaları sağlanmıştır. Bütün bu kurumsal yaklaşımların yanında, 1990’ lı
yıllardan sonra ülkemizde de kaynaştırma tartışmaları başlamış ve kaynaştırma
denemesi olarak kaynak sınıfların açılmasına karar verilmişti.
Özel eğitim tarihçesi incelendiğinde özel eğitime gereksinim duyan bireylerin
yasal olarak haklarını elde edemediği dikkat çekmektedir. Bunun yanında sivil
toplum örgütlerinin bu yasal çerçeveyi geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptığı
görülmektedir. Bununla beraber, elliyi aşkın sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin
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üyeleri ve birçok bağımsız bireyin desteği ile “Engelsiz İnisiyatifi” kurulmuştur.
Engelsiz İnsiyatifi’ nin kuruluş amaçları, bilinç artırmak, Engelli Hakları
Sözleşmesi’nin onaylanması, engelli kişilerin eğitim hakkı, engelli kişilerin erişim
hakları için yürüyüşler ve farkındalık çalışmaları, engellileri kamusal alana çıkarma
aktiviteleri düzenlemektir. Engelsiz İnisiyatifi,

“Engelli Hakları Sözleşmesi”nin

meclis tarafından onaylanması için 4000 imza toplamış ve sözleşmenin 27/7/2010
tarihinde onaylanmasında çok büyük bir rolü olmuştur. Şu anda meclise sunulmuş
olan bir yasa tasarısı mevcuttur. Edinilen bilgiye göre Özel Eğitim öğretmenleri bu
yasaya itiraz etmiş ve üzerinde değişiklikler yapılarak daha kapsamlı maddeler
eklenmesi talebinde bulunmuşlardır. Bu raporun yazıldığı sırada, yasaya itiraz süreci
ve yasanın değerlendirilme aşamalarında olunması sebebiyle, bu yasayla ilgili
herhangi bir değerlendirme raporun kapsamı dışında bırakılmıştır (Polili, 2012).
Polili (2012)’den edinilen bilgilere göre, Engelsiz İnsiyatifi’nin üstün çabaları
sonucunda

“Engelli Hakları Sözleşmesi” imzalandığı görülmektedir. Bunun

yanında meclise sunulmuş olan bir yasa tasarısının olduğu fakat bunun yasaya
dönüştürülemediği görülmektedir. Çalışma dairesinden alınan bilgilere göre, 2011
yılında yapılan nüfus sayımı sonucunda adada “3998” kişiyi özürlü kayıt edilmiştir.
Bu sayının oldukça fazla olması yasaların düzenlenmesi gerektiği konusunun
yadsınamayacak ölçüde önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sivil toplum örgütleri gerekli çabayı gösterse de KKTC’de özel eğitim
tarihçesinde yasal ve kurumsal olarak önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu
eksikliler konusunda farkındalık yaratılması için önemlidir. Yapılacak diğer
çalışmalara ışık tutmak için KKTC’nin özel eğitim tarihçesini ortaya koymak yaralı
olacaktır. Yadsınamayacak kadar fazla bir rakamda özürlü kaydının bulunması, özel
eğitim tarihinin bilinmesi ile eksikler fark edilip ortada kaldırılması çok önemlidir.
Söz konusu bu denli yüksek sayıda kişinin, eğitim ve yaşam standardını resmi
belgelerle ortaya koyup ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim ve yaşam standartlarını
arttırmak olduğu için çok önemli bir çalışmadır.
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Tablo 1. İlkokul, Ana okul ve Özel Eğitim Okulları Öğretmen Kadroları:
Kadro Adı

Kadro Sayısı

Müdür

110

Müdür Muavini

114

Öğretmen

1353

Özel Eğitim Öğretmeni

40

KKTC İçişleri ve Çalışma Bakanlığı 2015
Yasanın yazıldığı yılın ardından 22 kadro daha açılmış şu an 62 kadro
bulunmaktadır.
2.1.5. Özel Eğitim
Özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ile ilgili sistematik çalışmalar 1700’lü
yılların sonlarında başlamıştır. Ancak son yüzyıl içerisinde ‘eğitim’ anlayışı ve
‘eğitim modelleri’ değişmeye ve gelişmeye başlamıştır (Sucuoğlu, 2009).
Normal gelişim gösteren bireyler gibi özel gereksinimli bireylerin de eğitimde
fırsat eşitliğinden yararlanma hakları vardır (Kuz, 2001). Bu eşitliği sağlamak için
özel eğitime muhtaç bireylerin merkeze alındığı özel eğitim programlarına ihtiyaç
vardır. Bu programlar dayanak alınarak verilen ve ‘özel’ kavramını içerik olarak
bünyesinde barındıran eğitim sayesinde özel gereksinimli bireylere gerekli ortam ve
fırsat eşitliği sağlanabilmektedir.
Özel

eğitimin

amaçlarına

ulaşabilmesi

belli

ilkelere

bağlı

olarak

uygulanmasına bağlıdır. Bu ilkeler ışığında; özel eğitime muhtaç bireylere eğitim
süreci içerisinde yardımcı olan kurumlar ve kişiler onlarında toplumun birer parçası
olduğu gerçeğini özel eğitime muhtaç her bir bireye kabullendirme fırsatı bulurlar.
Özel eğitim sayesinde kendisinin de toplumun bir parçası olduğunun farkına varan
özel gereksinimli bireyler eğitim sürecini daha verimli bir şekilde sürdürmek için ilk
adımlarını atmış olurlar. Özel eğitimin alt kavramlarından biri olan ‘birlikte eğitim’
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ile özel gereksinimli ve normal bireyler bir arada, normal sınıf öğretmenleri
tarafından eğitilebilmektedirler.
Bazı öğrenciler sahip oldukları engel türüne, içinde yasadıkları çevresel ve
biyolojik risk koşullarına ya da öğrenmede daha ileri performanslarına (üstün zekâ/
yetenek) bağlı olarak normal gelişim gösteren akranları gibi normal eğitim
müfredatından normal koşullarda aynı düzeyde faydalanamayabilirler. Bu bağlamda
özel eğitim; bilişsel, davranışsal, sosyal-duygusal, fiziksel, duyusal alanlarda
yetersizlikler ya da üstünlükler olan öğrencilere kapsamlı, araştırma temelli
değerlendirme ve öğretimin destek hizmetlerinin özel hazırlanmış programlar
dahilinde sunulması olarak tanımlanmaktadır (Diken, 2013).
Özel eğitimin ne olduğu, kapsamı ve bu alandan yararlanacakların
sınıflandırılması belli ölçütlerle mümkündür. Bu bağlamda özel eğitim “Çoğunluktan
farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri
doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele
dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma
kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle
donatan eğitimdir (Ataman, 2003).
Genel eğitimde olduğu gibi özel eğitime gereksinimi olan bireylere yönelik
yapılan eğitim de kasıtlı müdahalelerdir. Bu müdahale ile özel eğitim gereksinimli
bireylerin, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran,
işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş
olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yasam
becerilerini geliştirmelerine uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve
araç gereç kullanarak ilgileri ihtiyaçları yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst
öğrenime is ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar (Cavkaytar ve
Diken, 2005). Bu amaçları sağlamak için özel eğitim öğretmenlerine bazı görevler
düşmektedir. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25/1985 Öğretmenler yasasında
açıkladığı görevler şunlardır:
Özel eğitim okulu öğretmenlerinin görevleri şunlardır:


Görev yaptığı okulda bulunan öğrencileri, gereksinme duydukları özel eğitim türüne
uygun olarak eğitmek;
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Öğrencilere, çevre ile ve toplumsal yaşamla uyum sağlamalarını kolaylaştıracak
bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak;



Öğrencilerde özel durumları nedeniyle var olan psikolojik olumsuzluklardan
kurtulmalarını sağlamak ve onlara güven duygusu kazandırmak;



İlgi ve yeteneklerine göre öğrencilere beceri kazandırmak.
Genel eğitim programlarının yoğunluğu, özel gereksinimli çocukların eğitimsel
gereksinimlerinin karşılanması konusunda sınırlılıklar getirmektedir (Sarı, 2002). Bu
durum özel gereksinimli çocukların özel eğitim okullarında eğitim okullarında eğitim
görmelerini gerektirir. Özel eğitim öğretmenleri çocukların ilgi ve yeteneklerine göre
beceri kazandırmak için bireysel eğitim programları uygulanmaktadır. Bu bağlamda
özel eğitiminin kendi içinde amaçları vardır.
2.1.6. Özel Eğitimin Amaçları
Özel eğitimin amaçları, MEB (2005)’in Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinin
beşinci maddesinde Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;
• Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş
birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş
olarak yetişmelerini,
• Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma
gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,
• Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak;
eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve
meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.
2.1.7. Özel Eğitim İlkeleri
573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de özel
eğitimin temel ilkeleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
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1. Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri
doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
2. Özel eğitime erken başlamak esastır.
3. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel
evrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür.
4. Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç,
muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte
eğitilmelerine öncelik verilir.
5. Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz
sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapılır.
6. Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim plânı geliştirilmesi ve
eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.
7. Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin
örgütlerinin görüşlerine önem verilir.
8. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve
karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanır (http://meb.org.gov.tr.)
TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 15.
Maddesinde belirtilen özel eğitim hizmetleri kurulu üyelerini de içermektedir. Buna
göre özel eğitim hizmetleri, özel eğitim öğretmenleri, gezerek özel eğitim görevi
verilen öğretmenler, rehber öğretmen- psikolojik danışmanlar,

psikologlar, aile

hekimleri, odyologlar, fizyoterapistler, veli, gönüllü kuruluş yetkilileri, bu alanda
yetişmiş ilköğretim müfettişleri, özel eğitim gerektiren bireylerin çalıştığı
kurumlardaki iş yeri temsilcileri olabilir (Diken ve Cavkaytar, 2005).
Her

bireyin

yetersizliği

kendine

özgü

olmasına

karşın,

tanılanması,

ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerinde daha uygun düzenleme ve planlamaya yol
gösterici olması için ortak özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırma
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yapılmaktadır. Genel olarak özel gereksinimli çocuklar, tüm sınıflandırmalar göz
önünde bulundurulduğunda, aşağıda olduğu gibi gruplanabilmektedir:
1.Görme Engelli
2.İşitme Engelli
3.Zihinsel Engelli
4.Ortopedik Engelli ve Süreğen Hastalık
5.İletişim Bozuklukları
6.Öğrenme Güçlüğü
7.Otistik
8.Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler
9.Duygusal Davranışsal Bozukluk (Sucuoğlu ve Kargın, 2010).
2.1.7. Özel Gereksinimli Çocukların Eğitim Ortamları
Yetersizliği olan çocuklar için var olan eğitim ortamları, yetersizlikten
etkilenmiş öğrencilerin, kendileri gibi yetersizliği olan çocuklar için açılmış, normal
gelişim gösteren akranlarından ayrı eğitim aldıkları ayrı eğitim ortamları ve
yetersizlikten etkilenmemiş normal gelişim gösteren öğrencilerle birlikte eğitim
aldıkları birlikte eğitim ortamlarıdır (Özyürek, 2009).
Özel gereksinimli bireylere eğitim hizmetleri sağlayan eğitim ortamları en az
kısıtlayıcıdan başlayıp en fazla kısıtlayıcıya doğru normal eğitim okullarındaki
normal sınıflar (Kaynaştırma), kaynak oda, normal eğitim okullarındaki özel eğitim
sınıfları (Alt özel sınıflar), ayrı özel eğitim okulları ve ev/ hastane olmak üzere
sıralanmaktadır (Özbaba, 2000).
Aşağıda yetersizliğinin derecesi/türü dolayısıyla normal bireylerle bir arada
eğitim alan veya alamayan bireylerin eğitim ortamları sırasıyla açıklanmıştır:


Genel Eğitim Sınıfları: Genel eğitim sınıfları genellikle hafif derecede zihin
yetersizliği olan çocuklar için yaygın olarak uygulanan, en az sınırlayıcı ortam kabul
edilen ve genellikle normal sınıf olarak isimlendirilen sınıflardır (Sucuoğlu, 2009).
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Kaynak Oda/Destek Eğitim Odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine
devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda
destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamıdır (MEB, 2006).
Özel Eğitim Sınıfı: Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi
gerektiren öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre
açılan sınıflarını ifade eder (MEB, 2006).
Özel Eğitim Okulları: Bu okullar özellikleri benzer olan çocuklar için oluşturulmuş
olan okullardır. Çocukların özel gereksinimlerini karşılayan uzmanların ve
donanımın bulunduğu, özel olarak geliştirilmiş programı olan özel okullara özel
gereksinimli çocuklar, gündüzlü yada yatılı, yarım zamanlı ya da tam zamanlı olarak
devam edebilirler (Sucuoğlu ve Akalın, 2010).
Yatılı Bakım Evleri: Yatılı kurumlar, özel gereksinimli bireyler için açılan ilk
kurumlardır. Bu kurumlar verdikleri hizmetlere göre çok farklılaşabilmekte, bazıları
özel gereksinimli bireyin tıbbi gereksinimlerini temel alarak bakım ve tedavi hizmeti
vermekte, bazıları ise sadece emniyetli bir şekilde barınmalarını sağlamaktadır
(Sucuoğlu ve Kargın, 2010).
Hastane ve evde öğretim: Okul çağı çocukları için alternatif olabilecek son eğitim
modelleri evde ya da hastanede eğitimdir. Bu modeller, özellikle herhangi bir
hastalık ya da benzer nedenlerle geçici olarak eğitim ortamlarından uzak kalan
çocuklar için uygun modellerdir. Hastanede eğitim, herhangi bir hastalık ya da kaza
nedeniyle hastanede uzun süre kalması gereken çocuk için hastane sınıflarında, bu
görev için atanmış olan sınıf öğretmenleri ya da gezici öğretmenler aracılığı ile
sağlanır. Kronik sağlık sorunları olan özel gereksnimli çocuklar için hastane eğitimi
sürekli olabilir. Evde eğitim ise hastane eğitimine benzer şekilde geçici nedenlerle
okula devam edemeyen çocukların eve giden öğretmen (gezici öğretmen)tarafından
eğitilmeleri olarak tanımlanabilir (Sucuoğlu, 2009).
Özel gereksinimli bireylerin eğitimleri mevcut sistem içerisinde ayrı okullar,
ilköğretim okulları içerisinde özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma eğitimi yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Özel gereksinimli bireylerin eğitim alabilecekleri ortamlar en
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fazla kısıtlayıcı olan ayrı eğitim ortamlarından en az kısıtlayıcı olan birlikte eğitim
ortamlarına doğru bir hiyerarşi göstermektedir.
En az kısıtlayıcı ortam; çocuğun yetersizliği olmayan akranlarıyla, yaşadığı
çevreden ve ailesinden mümkün olduğunca en az ölçüde ayrı tutulmasını ve çocuğun
gelişimini en üst düzeyde geliştirmeyi sağlayan ortamdır (Ataman, 2003).
Hiyerarşide yer alan eğitim ortamları, en fazla kısıtlayıcı olan eğitim
ortamlarından en az kısıtlayıcı olan eğitim ortamlarına doğru; yatılı özel eğitim
okulu, gündüzlü özel eğitim okulu, özel sınıf, yarı zamanlı kaynaştırma, kaynak oda
destekli kaynaştırma ve tam zamanlı kaynaştırma seklinde ele alınmaktadır (Batu ve
Kırcaali-İftar, 2006).
En fazla kısıtlayıcı olan eğitim ortamları yatılı özel eğitim okullarıdır. Bu
okullarda öğrenciler aynı gereksinim türündeki öğrencilerle eğitim almakta ve
geceleri de bu okullarda kalmaktadırlar. Gündüzlü özel eğitim okulları, öğrencilerin
aynı engel grubundan öğrencilerle eğitim aldıkları, gerektiğinde ek hizmetlerin
sağlandığı bir diğer ayrı eğitim ortamıdır. Özel eğitim sınıfları, öğrencilerin
eğitimlerini normal ilköğretim okul binası içerisinde özel bir sınıfta aldıkları,
yalnızca ders saatleri dışındaki teneffüs saatlerinde normal akranlarıyla birlikte
oldukları düzenlemelerdir. Yarı zamanlı kaynaştırma, öğrencinin özel eğitim
sınıfında kayıtlı olup, başarabileceği derslerde normal sınıfta akranlarıyla eğitim
almasıdır. Kaynak oda destekli kaynaştırma ise, öğrencinin normal sınıfta kayıtlı
olup, desteğe gereksinim duyduğu derslerde özel eğitim öğretmeninden kaynak
odada eğitim aldığı eğitim ortamıdır. Son olarak tam zamanlı kaynaştırma, özel
gereksinimli bireyin kaydının normal sınıfta olduğu ve tüm gün boyunca eğitimini
normal sınıfta ve normal sınıf öğretmeninden aldığı eğitim ortamıdır (Eripek, 2008).
Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir üyesi olarak yasayabilmeleri için
normal gelişim gösteren bireyler gibi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları
gereklidir. Son yıllarda değişen okul politikaları ve yasalarla en az kısıtlayıcı ortamın
desteklenmesi ve özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim
görmeleri, diğer bir değişle kaynaştırılmaları fikri kabul edilmektedir. Özel
gereksinimli bireylerin eğitimlerinin temel amacı, yasam işlevlerini geliştirerek
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onları daha bağımsız kılmaktır. Kaynaştırma eğitimi bu hedefi karşılamak için uygun
bir araç olma özelliği gösterebilmektedir (Turhan, 2007).
2.2. Kaynaştırma Eğitimi
Son yıllarda savunulan görüş ve uygulanan eğitim programlarının önemle
üzerinde durduğu özel eğitim gereksinimli çocukların normal çocuklarla tek bir
eğitim programında birleştirilmesi olan kaynaştırma eğitiminin gerekliliğidir.
Kaynaştırma, özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla
normal sınıflarda eğitim ve öğretimine özel bir şekilde dahil edilmesi anlamına gelir.
Diğer bir anlatımla özel eğitim gereksinimli çocukların daha yapıcı psiko-sosyal
ilişkiler kurmasını kolaylaştırma sürecidir (Özgür, 2011).
Skinner, bireylerin öğrenme farklılıkları konusuna dikkati çekerek, öğretimin
öğrencilerin kendi hızlarına uygun olarak, davranışların pekiştirilmesi yoluyla
yapılması gerektiğini söylemektedir. Skinner’e göre pekiştirilen davranışlar daha
kolay öğrenilmektedir. Oysa öğretimin toplu yapıldığı sınıf ortamlarında her bir
becerinin ya da her bir bilginin tek tek pekiştirilmesi mümkün olamamakta ve tüm
bireyler için aynı düzeyde yarar sağlanamamaktadır (Özbek, 2004 ). Bu şekilde
öğrenme farklılıklarından yola çıkarak genel eğitimde öğrenciler ile bireysel eğitim
uygulanabilmesine olanak sağlayan kaynaştırma uygulamaları oluşturulmuştur.
Özel eğitimin en önemli noktalarından birisi de ilkokullarda,kaynaştırma
eğitimlerinin olmasıdır. Kaynaştırma, gerektiğinde sınıf öğretmenine ya da
yetersizliği olan öğrenciye destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile,
yetersizliği olan öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmesidir(Kırcaali,
1992).
Her birey farklı kişilik özelliklerine sahiptir. Bazı bireyler ise doğuştan veya
sonradan olma belli bir yetersizliğe sahiptirler. Bu bireylerin de kendilerini bazı
alanlarda geliştirmelerine yardımcı olunması gerekmektedir. Kaynaştırma eğitimi;
özel eğitime muhtaç bireylerin diğer akranlarıyla aynı ortamda eğitim görmelerini
sağlamakta ve bu bireylere beceriler kazandırılmasını hedeflemektedir (Battal, 2007).
Kaynaştırma, özel eğitim gereksinimi ve yetersizliği olan öğrencilerin eğitim
olanaklarını artırmak için geliştirilen önemli bir eğitim planıdır. Özel gereksinimi
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olan öğrencilerin okullarda kaynaştırma yoluyla eğitim hakkına sahip olmaları ve bu
öğrenciler için kaynaştırma eğitiminin daha etkili olması, kaynaştırma eğitiminin
desteklenmesindeki iki önemli nedendir (Lindsay, 2007).

2.2.1 Kaynaştırma Eğitiminin Amacı
Günümüzde özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfları içerisinde
kendi akranlarından ayrıştırılmadan eğitim almalarını temel alan yaklaşımlardan biri
kaynaştırmadır (Akçamete, 2009).
Kaynaştırma eğitimi özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yaşıtlarıyla, aynı
sınıfta eğitim alması anlamına gelir. Kaynaştırma eğitiminin amacı, özel eğitime
ihtiyacı olan çocuğun toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır. Bu eğitim,
engelli öğrencilerin akranlarıyla akademik ve sosyal yönden bütünleştirilerek sosyal
ve duygusal gereksinimlerinin karşılamaya yönelik bir eğitimdir (Sucuoğlu ve
Özokçu, 2005).
Kaynaştırma eğitiminin amacı, genel ve özel eğitimi ayıran sınırları yıkmak
ve kaynaştırma öğrencilerini genel eğitim sınıfının aktif bir üyesi yapmaktır.
Kaynaştırma yoluyla eğitimin amacı; çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi
ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, toplum içinde yaşayabilmesini
kolaylaştırmaktır (Chopra, 2008).
2.2.3. Kaynaştırma Eğitiminin Önemi
Kaynaştırma (entegrasyon), özel gereksinimi olan çocukların normal gelişim
gösteren yaşıtlarıyla normal sınıflarda eğitim ve öğrenime özel bir şekilde dahil
edilmesidir. Diğer bir deyişle, özel gereksinimi olan çocukların daha yapıcı psikososyal ilişkiler kurmasını kolaylaştırmaktadır (Karadeniz, 2002).
Kaynaştırma kavramının temelinde özel gereksinimli öğrencilerin:
• Ailedeki diğer kardeşleri ve akranlarıyla aynı okula gitmeleri,
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• Aynı yaştaki akranlarıyla aynı sınıfta bulunmaları,
• Öğrenciye ya da öğretmene gereksinim duydukları destek özel eğitim hizmetlerinin
sağlanması yer almaktadır (Kargın, 2004).

2.2.4. Kaynaştırma Eğitiminin Yararları
Sucuoğlu ve Kargın

(2010)’a göre, kaynaştırma eğitiminin yararları

aşağıdaki gibidir:
2.2.4.1. Kaynaştırmanın özel gereksinimli öğrencilere yararları:
1. Özel gereksinimli olmayan akranları ile birlikte yaşamayı ve arkadaşlık kurmayı
öğrenirler.
2. Diğer akranlarını gözleyerek yeni beceriler öğrenirler.
3. Toplum içinde yaşamaya hazırlık olacak nitelikte gerçek yaşam deneyimleri
kazanırlar.
2.2.4.2. Özel gereksinimli olmayan öğrencilere yararları:
1. Özel gereksinimli bireyler hakkında daha gerçekçi bir bakış açısı elde ederler.
2. Kendilerinden farklı olan bireyleri kabul etmeyi öğrenirler.
3. Kendilerini başkalarının yerine koymayı ve onları anlamayı öğrenirler.
4. Tüm zorluklara rağmen başarılı olan bireyleri tanıma fırsatını elde ederler.
2.2.4.3. Sınıf öğretmenine yararları:
1. Sınıf ortamını ve öğretim programını sınıftaki öğrencilerin gereksinimlerine göre
düzenleme becerisi kazanırlar.
2. Özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen gibi diğer personelle iletişim ve işbirliği
kurma becerilerini geliştirirler.
2.2.4.5. Özel gereksinimli çocukların ailelerine yararları:
1. Normal gelişimi öğrenirler ve kendilerini toplumdan daha az soyutlanmış
hissederler.
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2. Kendilerine önemli bir destek sağlayabilecek normal gelişim gösteren çocukların
aileleriyle iletişimlerini geliştirirler.
2.2.4.6. Özel gereksinimli olmayan çocukların ailelerine yararları:
1. Özel gereksinimli çocukların aileleriyle etkileşime girerek onlara katkı
getirebilirler.
2. Çocuklarına bireysel farklılıkları ve onlara saygı duymayı öğretme fırsatını elde
ederler.
2.2.5. Kaynaştırma Destek Eğitim Hizmetleri
Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri sınıf içi ve sınıf dışı olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Sınıf içinde verilen destek eğitim hizmetleri öğrenciyi sınıftan
ayırmadan sürdürülen hizmetlerdir. Sınıf içi destek eğitim hizmetleri danışman
yardımlı genel eğitim sınıfı, özel eğitim öğretmeni yardımı ile genel eğitim sınıfı ve
yardımcı öğretmenle genel eğitim sınıfı şeklinde sınıflanabilir. İkinci destek hizmet
türü ise kaynak oda ya da gezici özel eğitim öğretmeni desteği şeklinde sürdürülen
sınıf dışında verilen hizmet türüdür (Kargın, 2004).
2.2.5.1. Sınıf İçi Destek Eğitim Hizmetleri
Bu destek hizmet türünde destek hizmet uzmanı sınıf öğretmenine çeşitli
şekillerde yardımcı olabilir. Ancak destek hizmet uzmanı ve sınıf öğretmeni aynı
zamanlarda aynı sınıf içinde olacaklarından, çok iyi eşgüdüm içinde çalışmaları, aynı
dili konuşuyor olmaları gerekmektedir. Sınıf içi yardım sağlayacak olan destek
hizmet uzmanı, konuşma terapisti, özel eğitim öğretmeni veya öğrencinin
gereksinimine bağlı olarak başka bir uzman olabilir (Batu, 2000).
Sınıf içi yardımın uygulanabilmesi için, sınıf öğretmenlerinin alışkın
olmadıkları bir sistem olan bir sınıfa iki öğretmen girmesi konusunda hizmetiçi
eğitim verilebilir. Hizmetiçi eğitim aracılığıyla, sınıfa iki öğretmen girdiğinde görev
ve sorumluluklarının nasıl paylaşılması gerektiği, sınıf öğretmeninin destek hizmet
uzmanından sınıf içinde nasıl yararlanabileceği vb. konularda bilgiler verilmelidir.
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Yetiştirilecek olan öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik olarak
bilgilendirilmelerinin

öğretmenlerin

tutumlarını

önemli

derece

etkileyeceği

düşünülmektedir. Özellikle sınıf öğretmenleri üzerinde yapılmış olan araştırmalar
olmakla birlikte (Yıkmış, Şahbaz ve Peker 1997; Akçamete ve Kargın, 1994) branş
öğretmenlerine yönelik olarak kaynaştırmayla ilgili hizmetiçi ve hizmetöncesi
bilgilendirmenin yapıldığı araştırmaya rastlanılmamıştır.
2.2.5.2. Sınıf Dışı Destek Eğitim Hizmetleri
Kaynak Oda Eğitimi:
Bu hizmet türü normal sınıfa yerleştirilmiş ancak yalnızca kaynak oda desteği ile
başarılı olabilecek bireyler için geliştirilmiş bir sistemdir.(Kaynak oda, özel
gereksinimli öğrencinin bir okul gününün en az % 21 'ni en fazla % 60' nı genel
eğitim sınıfı dışında özel eğitim hizmeti almak için geçirdiği yerdir (Ysseldyke,
Algozzine ve Thurlow, 2000).
Kaynak oda eğitimi Amerika Birleşik Devletlerinde en fazla kullanılmış olan
destek hizmet turudur (Smıth, Polloway, Patton ve Dowdy, 1995). Bu hizmet türü
normal sınıfa yerleştirilmiş ancak yalnızca kaynak oda desteği ile başarılı olabilecek
bireyler için geliştirilmiş bir sistemdir. Ancak her ne kadar kaynak oda desteğinde
öğrenci sınıf dışına çıkartmıyorsa da, öğrenciye verilecek olan destek, sınıftaki derse
paralellik gösterecek ya da öğrencinin dersle ilgili eksiğini kapatacak nitelikte
olmalıdır. Grup oluşturularak kaynak oda desteği sağlanacağı zaman, kaynak odada
öğrenci sayısının en fazla beş olması önerilmektedir Kaynak odada eğitim veren
öğretmen özel eğitim öğretmeni olmalıdır. Her bir kaynak oda öğretmeninin de en az
20 öğrencilik bir yükü olmalıdır. Kaynak oda öğretmeni birden fazla okulda çalışarak
bu okullardaki kaynak oda desteğine gereksinimi olan öğrencilerle çalışabilir.
Sonuç olarak kaynak oda eğitiminin kısa sureli de olsa ayrıştırmaya neden
olmasından dolayı, en son başvurulması gereken destek hizmet turu olarak
değerlendirilmesi önerilmektedir (Batu, 2000).
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2.2.6. Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri
Kaynaştırmanın doğru bir şekilde uygulanabilmesi için pek çok unsurun bir
araya gelmesi gerekmektedir. Bu unsurların tamamı işlevlerini tam olarak yerine
getirirse, başarıyla uygulanan bir kaynaştırmadan söz etmek mümkün olabilecektir
Ayrıca, her bir unsurun kaynaştırmaya hazırlanması da gerekmektedir.
Kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için gerekli olan bu unsurlar
öğretmenler, normal öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, aileler, okul idaresi ve
fiziksel ortamdır (Kırcaalı-Iftar, 1998).
2.2.6.1.

Kaynaştırmanın

Başarıyla

Uygulanabilmesi

İçin

Öğretmenlerle

Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler:
Kaynaştırmanın

başarıyla

uygulanabilmesi,

kaynaştırma

uygulaması

başlamadan önce ve başladıktan sonra yapılacak etkinliklere bağlıdır. Kaynaştırma
başlamadan önce öğretmenlerin okullarında kaynaştırma yapılacak olduğunu
bilmeleri gereklidir. Bundan başka aşağıdaki etkinliklere yer verilebilir:
• Öğretmenlerle düzenli toplantılar yapmak,
• Öğretmenlere yalnız olmadıklarını belirtmek,
• Öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtmek,
• Yetersizlik türleri ve özellikleri konusunda bilgi vermek,
• Davranış ve sınıf kontrolü konusunda bilgi vermek (Batu, 2000).
2.2.6.2.

Kaynaştırmanın

Öğrencilerinin

ve

Başarıyla
Sınıftaki

Uygulanabilmesi
Normal

İçin

Kaynaştırma

Öğrencilerin

Aileleriyle

Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler:
Kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için her iki gruba aynı zamanlarda
gerçekleştirilebilecek etkinlikler aşağıda sıralanmıştır:
• Düzenli toplantılar yapmak,
• Bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek,
•Her aşamada aileyi de işe katmak,
• Çocuklardaki gelişmeleri aileyle paylaşmak (Remus ve Adcock, 1998).
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2.2.7. KKTC’de Kaynaştırma Uygulamalarının Gelişimi
KKTC’de 1990’lı yıllarda kaynaştırma uygulaması tartışması başlamış yarı
zamanlı kaynaştırma olan kaynak sınıfların açılmasına karar verilmiştir. Lefkoşa’da
açılan ilk sınıf velilerin baskısı ile kapatılmıştır. 3. Milli Eğitim Şurasından(1995)
sonra kaynak sınıflar yaygınlaşmaya başladı. Şu anda 25 devlet okulunda (ilkokul ve
anaokul) kaynak sınıflar mevcuttur. Bu okullar şunlardır:
1)Atatürk İlkokulu
2)Gelibolu İlkokulu
3)Necati Taşkın İlkokulu
4)Özgürlük İlkokulu
5)Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu
6)Şht. Zeki Salih İlkokulu
7)Şht. Tuncer İlkokulu
8)Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
9)Hasan Cafer İlkokulu
10)Şht. İlker Karter İlkokulu
11)Ötüken İlkokulu
12)9 Eylül İlkokulu
13)Gönyeli İlkokulu
14)Alayköy İlkokulu
15)Değirmenlik İlkokulu
16)23 Nisan İlkokulu
17)Lapta İlkokulu
18)Çatalköy İlkokulu
19)Karaoğlanoğlu İlkokulu
20)Ziyamet İlkokulu
21)Şht. Ertuğrul İlkokulu
22)Kurtuluş İlkokulu
23)İskele Maarif Anaokulu
24)Şht Doğan Ahmet
25)Lapta Anaokulu’ dur(MEB, 2015; Kanlı Melek).
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2.2.8. KKTC’de Kaynaştırma Uygulamalarında Yaşanan Sıkıntılar
KKTC’de kaynaştırma uygulamalarında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu
sıkıntıların nedenleri şunlardır:
Kaynaştırma için gerekli olan alt yapı oluşturulmamıştır. Özel eğitimden
sorumlu müstakil müdürlük veya birim yoktur. Özel eğitim yasası yoktur.
Kaynaştırmaya katılacak okul idareleri be öğretmenler özel eğitimle ilgili yapılan
çalışmalarda

hizmet

içi

eğitim

programlarıyla

geliştirilmemişlerdir.

Okul

yöneticilerine, velilere ve öğretmenlere yönelik eğitici çalışmalar yok denecek kadar
az yapılmıştır(Saygı, 2007).
Kaynaştırmadaki aksamalar ve özel eğitim 4. Milli Eğitim Şurası’nda bütün
komisyonlarda detaylarıyla tartılışmış ve önemli kararlar üretilmiştir. Özel eğitim
komisyonunun aldığı 29 karara ek olarak Orta Eğitim Komisyonu, Mesleki Teknik
Eğitim Komisyonu da özel eğitim ve kaynaştırmaya vurgu yapmışlardır. 4. Milli
Eğitim Şurası’nın 13 nolu kararı şöyledir: “Özel eğitimle ilgili yasa ve tüzük
çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli
bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede tam katılımlı/bütünleştirilmiş eğitim
sistemine geçiş temel politika olarak esas alınmalıdır. Özel gereksinimli öğrencilerin
normal eğitim programında en az kısıtlayıcı ortamlarda özel destekle tam katılımlı,
bütünleştirilmesi amaçtır” (MEB, 2006).
Hazırlanmakta olan KKTC Özel Eğitim Yasa Tasarısı 14 madde ( 2-E ) de,
“Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler
ve onların aileleri, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin özellikleri hakkında okul
idaresince yapılan planlama doğrultusunda dairede görevli ilgili kişilerce
bilgilendirilir” denilmektedir.
2.2.9. KKTC’deki Eğitim Kademeleri
KKTC’de, belirli yaş grubundaki ve ayni seviyedeki bireylere yönelik
planlanmış eğitime programları çerçevesinde okul çatısı altında verilen düzenli
olarak faaliyette bulunan örgün eğitim kurumları vardır. Kıbrıs Türk eğitim
sisteminin genel yapısına bakılırsa, öngörülen özelliklere sahip bireyler yetiştirmek
amacıyla, yüksek öğrenim öncesinde 14 yıllık süre bütünlüğüne uygun olarak
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yeniden yapılandırılır. Buna göre yeni eğitim sistemi “Temel Eğitim”, “Orta Eğitim”
ve “Yüksek Öğretim” olmak üzere üç ana dönemden oluşmaktadır. Bu araştırma
aşağıda açıklanan temel eğitim kademeleri üzerinde çalışılarak yapılmıştır (MEB,
2015).
2.2.9.1. Temel eğitim
2.2.9.1.1. Okul Öncesi Dönem: Ana sınıfı (5-6 yaş grubu) ve Oyun Sınıfından (4-5
yaş grubu) oluşmaktadır. Temel Eğitim oyun sınıfından başlar ve ortaokul döneminin
son sınıfına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Zorunlu Temel Eğitim ise ana
sınıfından başlar.
2.2.9.1.2. İlkokul Dönemi: 1-5 sınıflarından oluşmaktadır. 6-7 yaş grubundan
başlayarak, 10-11 yaş grubunu kapsamaktadır.
2.2.10. KKTC’de Özel Eğitim Hizmetleri
Özel eğitim alanı, Dünya’da ve ülkemizde eğitim kurumları içerinde çok
önemli bir konuma sahiptir. Her geçen yıl özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerin sayısı artmaktadır. Bu sebeple çağdaş eğitim verilecek özel eğitim
kurumlarına ihtiyaç da artmaktadır. Resmi devlet kurumlarının yanında özel
kuruluşlar da bu alanda eğitim vermektedir. Ülkemizde yüksek öğrenim
kuruluşlarında, daha önceki yıllarda özel eğitim alanında eğitim verilmezken son
yıllarda birçok üniversite bu alanda da öğretmen yetiştirmeye başlamıştır.
KKTC’de eğitsel değerlendirme Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma
Şubesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda gerçekleştirilir. Özel Eğitim Koordinasyon
Merkezi ise yönlendirme, yerleştirme, bilgilendirme, izleme, tanıtım, koordinasyon,
aile desteği hizmetlerini vermektedir. Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi,
yönlendirme işlemlerini, sağlık raporu ve gelişimsel değerlendirme raporu ve/veya
eğitsel gelişim raporu, aile, öğretmen veya herhangi bir uzmanın yönlendirmesi ile
gerçekleştirmektedir. Devlete bağlı olan Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin
yanında özel bir kurum olan Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında
kurulmuş olan ÖÇEM(Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve
Eğitim Merkezi’ nde özel gereksimi olan çocuklara gelişimsel davranışsal ve eğitsel
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değerlendirmelerini yapmakta, özel gereksinimi olan çocuklara bireysel eğitim
desteği sunulmaktadır.
TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Kanun Hükmünde Kararname’de
özel eğitim hizmetleri şöyle sınıflandırılmaktadır:

Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel
performans

düzeyi

belirlenir,

gelişim

TANILAMA

alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu

DEĞERLENDİRME

değerlendirme sonuçları dikkate alınarak

YERLEŞTİRME

eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en
uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine
karar verilir. Tanılama, değerlendirme ve
yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin
de görüşü alınarak katılımı sağlanır.
Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren

OKUL
EĞİTİMİ

ÖNCESİ

çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur.
Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul
öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim
ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel
eğitim gerektiren çocukların okul öncesi
eğitim süreleri uzatılabilir.
Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya
zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim
gerektiren çocuklar için hazırlık sınıfları
açılabilir.

Hazırlık

sınıflarının

amacı,

öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri
ile
İLKOKUL

gereksinimleri

örgün

eğitimi

doğrultusunda

izleyebilecekleri

onları
duruma

getirmektir. Özel eğitim gerektiren bireyler,
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ilköğretimlerini özel eğitim okulları ve diğer
ilköğretim okullarında sürdürürler. Zorunlu
ilköğretim

programlarının

amaçlarını

gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler
için

gelişim

alanlarındaki

performans

düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim
programlarının uygulanacağı kurumlar açılır.
Özel
ORTA ÖĞRETİM

eğitim

gerektiren

bireyler,

ortaöğretimlerini özel eğitim okullarında
ve/veya diğer genel ve mesleki teknik
ortaöğretim okullarında sürdürürler.
Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek,
yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve

YÜKSEKÖĞRETİM

ölçüsünde

yükseköğretim

imkanlarından

faydalanabilmeleri için gerekli özel tedbirler
alınır.
Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda
farklı konu ve sürülerde, özel eğitim
gerektiren
YAYGIN EĞİTİM

becerilerini

bireyler

için

temel

geliştirmek,

yaşam
öğrenme

ihtiyaçlarını karşılamak, işe ve mesleğe
hazırlamak

amacıyla

programları

düzenlenir.

gerektiren

bireylerin

yaygın

eğitim

Özel

eğitim

aileleri

ve

yakın

çevrelerinin bireyin gelişim sürecinde aktif
rol almalarına ve onlarla birlikte yaşama
becerilerini geliştirmelerine yönelik yaygın
eğitim programlarına öncelik verilir.

Kaynak: TC Milli Eğitim Bakanlığı (1997). Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname. Ankara: 6.6.1997 Tarihli ve 23011 Sayılı Resmi Gazete.
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2.3. İlgili Araştırmalar
2.3.1. KKTC’de Yapılan Araştırmalar
Saygı, (2007)’ya göre, KKTC’de konu ile ilgili fazla çalışma bulunmamakla
beraber Özel Eğitim ve Kaynaştırma” konulu makalesinde özel eğitim tarihi
konusuna değinmiştir. Bu araştırmada KKTC’deki özel eğitimin tarihsel temellerine
kısaca açıklanmış, kaynaştırma terimini açıklamış, Avrupa ve ülkemizin kaynaştırma
üzerindeki

durumunu

geçmişten

günümüze

incelemiştir.

Sonuç

olarak,

kaynaştırmanın önemi üzerinde durmuş dünya ile Kıbrıs’ı karşılaştırmış ve
ülkemizde özel eğitim yasasının olmayışına dikkat çekmiştir. Ayrıca, “KKTC
Engeller Yasası” yapılırsa geniş bir yelpaze içeren problemlere çözüm üretileceğini
belirtiyor.
Dağlı (2009), çalışmasında KKTC’nin farklı yerleşim yerlerinde, özel eğitim
gereksinimli öğrencilerin bölgelerindeki en yakın okula, gerekli düzenlemeler
sağlandıktan sonra kaynaştırılmaları ve bu kaynak odalarda görev yapan özel eğitim
öğretmenlerince gelişimlerine uygun programlarla destek hizmetler almalarının
gerekliliği görülmüştür.
Melek (2014), çalışmasında İlköğretim ve Ortaöğretim, özel eğitim
merkezlerinden ve kaynak odalarından yararlanan özel gereksinimli öğrencilerin
sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik becerileri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Çalışma kapsamında 2013- 2014 eğitim öğretim yılında, KKTC
ülkesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde kaynak oda ve özel eğitim merkezlerinde
çalışan, özel eğitim öğretmenlerine Gresham ve Elliot (1990), tarafından geliştirilen
ve Sucuoğlu ve Özokçu (2005), tarafından Türkçeleştirilen Sosyal Beceri
Derecelendirme Sistemi-SBDS (Social Skills Rating System) kullanılmış ve toplam
212 öğrenciye ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Öğretmen görüşlerine göre özel
gereksinimli öğrencilerin sosyal beceri, problem davranış ve akademik yeterlilik
boyutlarında skorların cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşma olmadığı
bulunmuştur.
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Argün, (2015), çalışmasında Lefkoşa Bölgesinde yer alan ve kaynaştırma
eğitimi uygulaması bulunan Şht. Tuncer İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve 9
Eylül İlkokulu’nda bulunan 237 çocuğun ebeveynlerinden Tutum ölçekleri ve kişisel
bilgi formlarını doldurmaları istenmiş 150 ebeveyn tarafından doldurulmuştur.
Veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Demografik
veriler yüzde ve frekanslar ile açıklanmıştır. Ebeveynlerin kaynaştırmaya yönelik
tutumlarının Normal dağılım göstermeyen gruplarda üç veya daha fazla sayıda
grubun ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlılığını test amacıyla kullanılan
Kruskal Wallis H testi analizi ve ebeveynlerin kaynaştırma eğitimine yönelik genel
tutumlarını belirlemek için ise frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmalar
hesaplanmıştır. Her 3 boyutta da aralarında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
Bu sonucun ebeveynlerin özel gereksinimli çocuğa sahip olup olmama durumlarının
kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarında etkili olmadığını göstermektedir.
2.3.2. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Atay (1995), “İlkokul öğretmenlerinin kaynaştırma programlarına karşı
tutumlarını ve bu tutumlarla ilişkili faktörleri” ortaya çıkarmak amacıyla yapılan
araştırmada; tutum ölçeği ve anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda;
öğretmenlerin yeterince hizmetiçi destekleyici eğitim almadığı, kaynaştırma
hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadığı, okul materyallerinin ve sınıfın
fiziksel durumunun kaynaştırma eğitimi için uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Kargın (2004), “Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri” adlı makalesinde
özel eğitimin tarihsel temellerine değinen açıklamaları dikkat çekmektedir.
Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde özel eğitimin gerekliliğinin kabul
edildiği, kaynaştırma sınıflarının da kullanıldığı ve toplumun geneli tarafından
kullanılan park, sinema, market ve toplu taşım araçları gibi alanların engelli bireyler
için de düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Türkoğlu

(2007),

Bu

araştırmada

ilköğretim

okulu

öğretmenlerine

kaynaştırma eğitiminin faydaları hakkında bilgiler verilip, eğitim hakkındaki
görüşleri sorulmuştur. Eğitimin yararlı olduğu; araştırmaya katılan öğretmen
görüşlerinin değişiminden anlaşılmıştır. Olumlu yönde olan bu değişim, eğitimin
faydasını da ortaya çıkarmıştır.
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Özdemir (2008), “Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan
öğretmenlerin

tükenmişlik

durumlarının

karşılaştırılması”

amacıyla

yapılan

araştırmada, kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin tükenmişliğinin
daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, kaynaştırma eğitimi alan
öğretmenlerin almayanlara göre kaynaştırma eğitiminde daha başarılı oldukları
anlaşılmıştır. Kaynaştırma öğrencisinin sınıf ortamında disiplini bozduğu ve başarıyı
düşürdüğü de saptanmıştır.
Yigen (2008), bu araştırma ile çocuğu ilköğretim kademesinde kaynaştırma
uygulamalarına devam eden anne-babaların; kaynaştırma uygulamalarına ilişkin
görüş ve beklentilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini 28 annebaba oluşturmuştur. Araştırmada, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, kaynaştırma öğrencilerinin çoğunlukla; “Orta Düzeyde
Zihinsel Yetersiz” tanısına sahip oldukları, anasınıfına gitmedikleri, kaynaştırma
eğitimi dışında destek eğitim almadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, kaynaştırma
öğrencilerinin, arkadaşları ile sorun yaşamadığı ve sınıfındaki diğer öğrencilerin
anne-babalarının kaynaştırma öğrencisine yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit
edilmiştir.
Güleryüz (2009), “Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Engelli Öğrencilerin
Akranları ile İlişkilerinde Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi” adlı tez
çalışmasında, kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunların ortaya çıkması ve
çözümlenmesi için araştırma yapılmıştır. Bu çalışma, sınıfında kaynaştırma öğrencisi
olan öğretmenlerin problemlerini de yansıtmaktadır. Araştırma da; kaynaştırma
öğrencilerinin sınıf içinde tam olarak kaynaşamadığı, arkadaşları tarafından
dışlandığı, bu yüzden de derslere katılımının tam olarak sağlanamadığı görülmüştür.
Bu olumsuzlukların ortadan kalkması ve kaynaşmanın tam olarak gerçeklemesi için
bu

öğrencilere

de

söz

verilip,

derslere

katılımının

sağlanması

gerektiği

vurgulanmıştır.
İmrak (2009), yaptığı çalışmada, öğretmen ve ebeveynlerin, okul öncesi
dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları incelenmiş, kaynaştırma eğitimi
uygulanan sınıflardaki akran ilişkileri gözlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda,
ebeveynlerin tutumları ile özel gereksinimli çocuk sahibi olma, kaynaştırma
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eğitimini sakıncalı bulma, aylık gelir, öğrenim durumları ve kaynaştırma eğitimine
alınmasını tercih ettikleri özür grupları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Sanır (2009), araştırmanın katılımcılarını; sınıfında kaynaştırma öğrencisi
bulunan 30 sınıf öğretmeni ve çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden 22 aile
oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma
sonucunda görüşme yapılan öğretmenler kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan ailelerin
çocuklarının engel türleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, çocuklarının
başarılarını yeterli görmedikleri, kaynaştırma eğitimi konusunda bilgi sahibi
olmadıkları ancak çocuklarının normal okullarında eğitim görmesini istediklerini
belirtmişlerdir.
Şahin (2010), “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Gören Öğrencilerin Sosyalleşme
Sürecinde Karşılaştığı Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi” adlı
araştırmada; kaynaştırma öğrencilerinin, normal öğrencilerle etkileşimi incelenmiş
ve

bu

etkileşimin

sosyalleşmelerini

olumlu

yönde

etkileyip

etkilemediği

sorgulanmıştır.
Ünal (2010), tarafından, öğretmenlerin, normal gelişim gösteren öğrencilerin
ve engelli öğrenci velilerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.
Araştırma kaynaştırmanın uygulandığı sınıfta görev yapan 80 sınıf öğretmeni, bu
öğretmenlerin sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan 100 veli, bu sınıflarda
eğitim alan 824’ü üçüncü, 706’sı dördüncü, 897’si beşinci sınıf toplam 2427 normal
gelişim gösteren öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak, öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumunu ölçmek için “Kaynaştırmaya
ilişkin Görüşler Ölçeği”, normal gelişim gösteren öğrencilerin engelli akranlarına
karşı tutumunu ölçmek için “Etkinlik Tercih Formu” ile ailelerin kaynaştırmaya
yönelik tutumunu ölçmek için “Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,
öğretmenlerin kaynaştırma ve özel eğitim konusunda bilgilerinin eksik olduğu,
yeterli deneyimlerinin olmadığı, kaynaştırma eğitimine yeterli zaman ayıramadıkları,
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı tam olarak uygulamadıkları ama veli ile
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işbirliği yaptıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Normal gelişim gösteren öğrencilerin
hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli yaşıtlarına yönelik tutumları incelendiğinde;
genel olarak olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Kaynaştırma öğrencisi
velilerinin çoğunluğunun çocuklarının aldığı kaynaştırma eğitiminden memnun
olduğu belirlenmiştir.
Saraç ve Çolak (2012), tarafından, kaynaştırma uygulamaları sürecinde
ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlarına ilişkin görüş ve
önerilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları 19 sınıf
öğretmenidir. Araştırma verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, betimsel olarak
analiz edilmiştir. Sonuç olarak, ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarında
sınıf öğretmenlerinin isteklerinin göz ardı edildiği, kaynaştırma uygulamalarının
uygun olmayan fiziksel şartlarda gerçekleştirildiği, sınıf öğretmenlerinin sorunlarının
çözümünde okuldaki diğer personelden yardım almasına karşın yapılan yardımların
yeterli ve işlevsel olmadığı belirlenmiştir.
2.3.3. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar
Nancy (1983), Yapılan araştırmada, hafif düzeyde engeli olan öğrencilerle,
normal akran olan öğrenciler aynı sınıfta kaynaştırılmıştır. Bu sistemde, kendileri
için yapılan ayrı BEP planları sayesinde, engelli çocuklar verilen konuları kavramış,
arkadaşlarıyla olumlu iletişim kurabilmişlerdir. Kaynaştırma öğrencilerinin iyi
hazırlanmış bir sınıf ortamı ve normal akran öğrencilerle olan eğitim ortamındaki,
karşılıklı iletişiminden, başarılı ve olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Morce

(1996),

Yapılan

bu

araştırmada;

“Özel

eğitim

öğrencileri

kaynaştırılarak eğitim alabilirler mi?” sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan
gözlemlerde, kaynak odada yarı zamanlı eğitim alan çocukların, belli aralıklarla,
özellikle teneffüs

ve

yemek saatlerinde,

bir arada olmaları durumunda,

davranışlarının daha olumlu yönde geliştiği görülmüştür.
Lindsay (2007), Araştırmanın konusu; “Kaynaştırma veya bütünleştirme
eğitiminin eğitsel psikolojisi ve etkileri” dir. Araştırmada temel konu; bütünleştirme
eğitimidir ve bütünleştirme eğitiminin daha yararlı olup olmadığıdır. Yapılan
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araştırmada değişkenlerden ve kanıt eksikliğinden dolayı belli bir neticeye
ulaşılamamış, bu yüzden de sonuç kısmı açık bırakılmıştır.
Dupasquier

(2010),

tarafından

gerçekleştirilen

araştırmanın

amacı;

kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıfta bulunan normal gelişim gösteren ve özel
gereksinimli çocukların ebeveynlerinin kaynaştırma sınıfındaki etkinliği ile ilgili
olarak görüşlerini belirlemektir. Nicel ve nitel veriler anket ve telefon görüşmeleri
yoluyla toplanmıştır. Ebeveynlerin çoğunluğunu (%54) kaynaştırma eğitimin
etkinliğine ilişkin olumlu izlenimde olduğu belirlenmiştir. Kaynaştırma eğitiminin
etkinliği ile kaynaştırmanın akademik ve sosyal faydaları olumlu olarak
ilişkilendirilmiştir.
McKay (2012), nicel çalışmasında ilköğretim okulundaki öğretmenlerin
kaynaştırma eğitimi hakkındaki tutumlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu
incelenmiştir Çalışmada ayrıca öğretmenler üzerindeki özel değişkenlerin etkisini
araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 38 öğeli tutum anketi kullanılarak
kaynaştırma eğitimine yönelik 661 öğretmenin tutumları ölçülmüştür. Özellikle daha
ciddi sakatlık, olumsuz tutumlar, okulun demografik yapısı, yani okulun konumu,
okul yönetimi ve tutumlar, okul büyüklüğü gibi çeşitli değişkenlere bağlı
öğretmelerin kaynaştırmaya yönelik tutumlar belirlediği anlaşılmıştır. Ancak, özürlü
nüfus ile kaynaştırma öğrencisine yönelik öğretmen tutumlarında fark bulunmuştur.
İlköğretim okulu öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlarının
olumlu olmakla birlikte, ancak genel eğitimde özel gereksinimli öğrencilerin
dışlanmayla yüzleştiği belirlenmiştir. Kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen
tutumları ile iletişim, cinsiyet, etnik köken, yaş ve eğitimleri ile ilişkili farklılık
bulunmamıştır.
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BÖLÜM III
3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama araçları,
araştırmada verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel
yöntem ve teknikler üzerinde durulmuştur.
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada öğretmen görüşlerine göre özel eğitim okullarında ve
kaynaştırma uygulayan ilkokullarda özel eğitim uygulamalarının saptanması
amacıyla betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama
modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya
varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2011).
3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında KKTC’de bulunan,
devlete bağlı özel eğitim kurumlarında ve kaynaştırma eğitimi uygulayan
ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.Buna göre KKTC sınırları
içerinde bulunan ilçe (Lefkoşa, Girne Bölgesi, Güzelyurt ve Gazimağusa) sınırları
içerisinde yer alan özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler araştırma
kapsamına alınmıştır.
Evreninin tamamına ulaşılması zaman, maliyet ve kontrol bakımından güç
olduğundan grup için basit rassal örnekleme yöntemi seçilmiş olup toplam 62 kişilik
evrenden 45kişi ile görüşülmüştür.Görüşülen 45 öğretmenden 4 tanesi çalışmayı
yarıda bırakmış ve araştırma 41 öğretmenle görüşülerek sonlandırılmıştır.
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Tablo 2. Örneklemi Oluşturan Öğretmenlerin Tanıtıcı Özelliklerine Ait
Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Cinsiyet
Kadın

23

56,10

Erkek

18

43,90

16

39,02

Güzelyurt

5

12,20

Girne

4

9,76

İskele

2

4,88

14

34,15

Rehber öğretmen/psikolojik danışman

1

2,44

Görme engelliler sınıf öğretmeni

2

4,88

İşitme engelliler sınıf öğretmeni

3

7,32

Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni

11

26,83

Özel eğitim öğretmeni

16

39,02

Sınıf öğretmeni

1

2,44

Branş öğretmeni

7

17,07

1-5 yıl

9

21,95

6-10 yıl

14

34,15

11-15 yıl

6

14,63

16-20 yıl

3

7,32

20 yıldan fazla

9

21,95

Rehber öğretmen/psikolojik danışman

1

2,44

Görme engelliler sınıf öğretmeni

3

7,32

İşitme engelliler sınıf öğretmeni

3

7,32

10

24,39

Görev yapılan ilçe
Lefkoşa

Mağusa
Okuldaki görevi

Görev süresi

Mezun olunan bölüm

Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni

40

Özel eğitim öğretmeni

12

29,27

Sınıf öğretmeni

6

14,63

Diğer

6

14,63

32

78,05

9

21,95

41

100,00

Görev yapılan okul türü
Özel Eğitim Okulu
İlköğretim Okulu
Toplam

Tablo 2’de araştırama kapsamına alınan öğretmenlerin tanıtıcı özelliklerine
göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %56,10’unun kadın
ve %43,90’ının erkek olduğu, öğretmenlerin %39,02’sinin Lefkoşa’da, %12,20’sinin
Güzelyurt’ta, %9,76’sının Girne’de, %4,88’inin İskele’de ve %34,15’inin Mağusa’da
görev yaptığı görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin %26,83’ü
zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, %39,02’si özel eğitim öğretmeni ve %17,07’si
branş öğretmeni olarak görev

yapmaktadır. Öğretmenlerin görev süreleri

incelendiğinde, %21,95’inini 1-5 yıl arası, %34,15’inin 6-10 yıl arası, %14,63’ünün
11-15 yıl arası ve %21,95’inin 20 yıldan fazla süredir görev yaptıkları tespit
edilmiştir. Öğretmenlerin %24,39’u zihinsel engelliler öğretmenliği bölümünden,
%29,27’si özel eğitim öğretmenliği bölümünden ve %14,63’ü sınıf öğretmenliği
bölümünden mezun olmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin %78,05’i,
özel eğitim okullarında, %21,95’i ise ilköğretim okullarında görev yapmaktadır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan soru formu
kullanılmıştır. Soru formunun birinci bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci
bölümünde ise özel eğitim hizmetleri ile ilgili yasal düzenleme ve uygulamalar
formu yer almaktadır.
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3.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu içeriğinde araştırmaya
katılan öğretmenlerin cinsiyet, görev yapılan okulun bulunduğu bölge, okuldaki
görev, mesleki kıdem, mezun olunan bölüm ve şuan görev yapılan okul türü gibi
tanıtıcı özelliklerinin saptanmasına yönelik 6 soru yer almaktadır.
3.3.2. Özel Eğitim Hizmetleri İle İlgili Yasal Düzenleme ve Uygulamalar
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan soru formunun ikinci
bölümünde Erol (2010), tarafından geliştirilmiş soru formunun KKTC’ye uyarlanmış
versiyonu kullanılmıştır.
Erol tarafından geliştirilen soru formunda literatür taraması ve özel eğitim
hizmetleri yönetmeliğinden anket soruları oluşturularak, konu alanı uzmanları
Ankara

Üniversitesi,

Özel

Eğitim

Bölümü,

Zihinsel

Engellilerin

Eğitimi

Bölümünden, Gazi Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalından
ve Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Eğitim Bilimlerinden, MEB Ankara, Görme
Engelliler Okul Müdürü ile öğretmenleri, İstanbul Tuzla Rotary Bölge Vakfı İşitme
Engelliler İlköğretim Okulu Müdürü’nün görüş ve önerileri alınmış, bu görüşler
doğrultusunda anketler geliştirilerek kapsam ve görünüş geçerliliği sağlanmıştır
(Erol, 2010).
Özel eğitim hizmetleri ile ilgili yasal düzenleme ve uygulamalar bölümünün
KKTC’ye uyarlanması aşamasında KKTC’deki

eğitime ilişkin yasal mevzuat

taranmış ve uzman görüşleri alınmış ve 43 maddelik nihai form oluşturulmuştur.
3.4.Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı olan anketin uygulamaya hazır hale getirilmesinden sonra,
çalışma evreninde yer alan öğretmenlere uygulanabilmesi için, KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı’na başvurularak, gerekli izin onayı alınmıştır. Gerekli izinlerin alınmasının
ardından

uygulama

gerçekleştirilmiştir.

2015-2016

eğitim-öğretim

yılı

güz

döneminde
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Anketin dağıtılıp toplanması sırasında tüm okullara araştırmacı tarafından
gidilerek, okul yöneticilerine bakanlıktan alınan izin onay belgesi sunulmuş, anketin
amacı ve yanıtlanmasında dikkat edilecek konular ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Ardından anketi uygulamaya geçilmiştir.
Öğretmenlerin kendilerine verilen veri toplama araçlarını yanıtlamaya
başlamadan önce araştırmacı tarafından araştırmanın amaçları ve anketlerin
yanıtlanması konusunda bilgilendirilmişlerdir. Öğretmenlerin veri toplama araçlarını
içten ve doğru bir şekilde yanıtlamalarını sağlamak amacıyla veri toplama araçlarının
üzerlerine isimlerini yazmak zorunda olmadıkları, araştırmanın gizliliği toplanan
bilgilerin sadece araştırmacı tarafından okunacağı belirtilmiştir.

3.5.Verilerin Analizi
Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin özel eğitim hizmetleri ile ilgili yasal
düzenleme ve uygulamalar bölümünde yer alan sorulara verdikleri yanıtların dağılımı
frekans analiziyle saptanmış ve sonuçlar frekans tabloları ile sunulmuştur.
Anket yoluyla elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra
toplanan verilere hatalardan arındırma (editing) işlemi uygulanmıştır.Verilerin
istatistiksel çözümlemesinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0
for Windows Evalution versiyonu kullanılmıştır.Araştırmaya katılan öğretmenlerin
demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans analizi kullanılmış ve sonuçlar
frekans tabloları ile gösterilmiştir.
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BÖLÜM IV
4.BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi uygulanan ilkokullarda özel
eğitim hizmetlerinin öğretmen görüşleri alınmış, varılan bulgular ışığında yorumlar
yapılmıştır.
4.1. Öğretmenlerin Özel Eğitim Yasa Tasarısı ve Öğretmenler Yasası
Hakkındaki Görüşleri
Tablo 3. Öğretmenlerin Özel Eğitim Yasa Tasarısı ve Öğretmenler Yasası
Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Özel eğitim yasa tasarısı hakkında yeterli bilgi sahibi
olma durumu
Var

25

60,98

Yeterli bilgim yok

7

17,07

Yok

9

21,95

Okul yöneticilerinden

1

4,00

Basın-yayın organlarından

7

28,00

17

68,00

36

87,80

Kısmen gerekli

3

7,32

Gereksiz

2

4,88

3

7,32

Yeterli bilgim yok

11

26,83

Yetersiz

27

65,85

Toplam

41

100,00

Bilgi edinilen yer (n=25)

Hepsinden
Özel eğitim yasasının gerekliliği
Gerekli

25/ 1985 Öğretmenler Yasasının özel eğitim öğrencileri
için yeterliliği
Yeterli
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Tablo 3’te araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin özel eğitim yasa tasarısı ve
öğretmenle yasası hakkındaki görüşlerinin dağılımı verilmiştir. Araştırma kapsamına
alınan öğretmenlerin %60,98’i KKTC’de özel eğitim yasa tasarısı hakkında yeterli
bilgi sahibi olduğunu, %17,07’si bilgisinin olduğunu ancak yeterli olmadığını,
%21,95’i ise özel eğitim yasa tasarısı hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını
ifade etmiştir. Yasa tasarısı hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden öğretmenlerin
%4,00’ü yasa hakkında okul yöneticilerinden, %28,00’i basın-yayın organlarından ve
%68,00’i hem okul yöneticilerinden hem

de basın-yayın organlarından bilgi

edindiklerini belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %87,80'i özel eğitim
yasasının gerekli olduğunu, %7,32’si kısmen gerekli olduğunu ve %4,88’i gereksiz
olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %7,32’si KKTC’de
uygulanan 25/ 1985 sayılı Öğretmenler Yasasının özel eğitim öğrencileri için yeterli
olduğunu, %26,83’ünü bu konuda yeterli bilgisinin olmadığını ve %65,85’i yasanın
özel eğitim öğrencileri için yeterli olmadığını ifade ettiği saptanmıştır.
4.2. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Alanlarındaki Yeterlilikleri Hakkındaki
Görüşleri
Tablo 4. Öğretmenlerin Aldıkları Hizmet İçi Eğitim, Seminer ve Konferanslara
İlişkin Görüşleri
Sayı (n)
Bireyselleştirilmiş eğitim programı yapılması ve

Yüzde (%)
21

51,22

20

48,78

20

48,78

19

46,34

Temel beceri eğitim ve uygulamaları

16

39,02

Kavram geliştirme kursları

14

34,15

13

31,71

13

31,71

uygulanması
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili
eğitsel değerlendirme ve tanılama
İlkyardım eğitimi
Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların aileleri ile ilgili
eğitim

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde ölçme ve
değerlendirme
Özel eğitim-öğretimi destekleyici araç ve gereçleri
hazırlama ve geliştirme
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Özel eğitim okulları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar

8

19,51

8

19,51

Brail, Abaküs, Jaws kursları

4

9,76

Diğer

7

17,07

Hiçbir

4

9,76

Cihaz kullanan engelli öğrencilerde cihaz kullanım
eğitimi

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 4’te araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitim, seminer
ve konferansların dağılımı verilmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin
%51,22’si “Bireyselleştirilmiş eğitim programı yapılması ve uygulanması” ,
%48,78’i “Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili eğitsel değerlendirme ve
tanılama” ve “İlkyardım” , %46,34 “Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların aileleri ile
ilgili eğitim” , %39,02’si“Temel beceri eğitim ve uygulamaları” , %34,15’i “Kavram
geliştirme kursları” , %31,71’i “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde ölçme
ve değerlendirme” ve “Özel eğitim-öğretimi destekleyici araç ve gereçleri hazırlama
ve geliştirme”, %19,51’i “Özel eğitim okulları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar” ve
“Cihaz kullanan engelli öğrencilerde cihaz kullanım eğitimi” , %9,76’sı “Brail,
Abaküs, Jaws kursları “ ve %17,07’si diğer konularda hizmet içi eğitim, seminer ve
konferanslara

katılım

gösterdiklerini

belirtmiştir.

Araştırmaya

dahil

olan

öğretmenlerin %9,76’sı ise özel eğitim konulu hiçbir hizmet içi eğitim, seminer ve
konferansa katılmadıklarını belirtmiştir.
4.3. Öğretmenlerin Okuldaki Eğitim-Öğretimin Yetersizliği Hakkındaki
Görüşleri
Tablo 5. Öğretmenlerin Okuldaki Eğitim-Öğretimin Yetersizliği Hakkındaki
Görüşlerine İlişkin Bulgular
Sayı (n)

Yüzde (%)

Evet

20

48,78

Kısmen

19

46,34

Hayır

2

4,88

Okulu eğitim-öğretimde yeterli bulma

Yetersizlik sebepleri (n=21)*
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Okulun fiziki durumu

15

71,43

11

52,38

Aile eğitim hizmetlerinin yetersizliği

10

47,62

Okulun eğitim materyalleri açısından yetersizliği

10

47,62

Çocuk gelişimi ve eğitimcisi yardımcı personel olmaması

9

42,86

Sayısal olarak öğretmen yetersizliği

6

28,57

6

28,57

5

23,81

5

23,81

Spor etkinlikleri seçmeli derslerinin yeterince olmaması

5

23,81

Özel eğitim ile ilgili mevzuatın yetersizliği

5

23,81

Sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve iletişimin olmaması

4

19,05

4

19,05

3

14,29

Sosyal etkinliklerin yeterince olmaması

3

14,29

Sanat etkinlikleri seçmeli derslerinin yeterince olmaması

3

14,29

3

14,29

2

9,52

2

9,52

1

4,76

1

4,76

Fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, sosyal hizmet
uzmanı gibi tamamlayıcı eğitim veren personel olmaması

Normal eğitim yapan okullar ile iletişim ve işbirliğinin
olmaması
Sayısal olarak özel eğitim öğretmeni yetersizliği
Öğrencilerin eğitsel tanılamasının eksik ve
yerleştirilmesinin yanlış yapılması

Okul dışı gezi-gözlem, inceleme ve kamp etkinliklerinin
yeterli olmaması
Öğrencinin eğitim ihtiyacı ve gelişiminin dikkate alınarak
eğitsel değerlendirme ve tanılamasının gerektiğinde
tekrarlanmaması

Temel beceri eğitim ve uygulamalarının yeterli
verilmemesi
Gerektiğinde bireyselleştirilmiş eğitim programı
yapılmaması
Özel eğitim alanında üniversitelerle işbirliğinin olmaması
Yapılan bireyselleştirilmiş eğitim programının
uygulanmaması
Diğer
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin okuldaki eğitim-öğretimin yetersizliği
hakkındaki görüşlerinin dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %48,78’si görev yaptıkları
okuldaki eğitim-öğretimi yeterli bulduğunu, %46,34’ü ise kısmen yeterli bulduğunu
belirtmiştir. Görev yaptıkları okuldaki eğitim-öğretimi yeterli bulmadığını ifade eden
öğretmenlerin oranı ise %4,88’dir. Okuldaki eğitim-öğretimi kısmen yeterli bulan ve
yetersiz bulan öğretmenlerin %71,43’ü okulun fiziki durumu, %52,38’i fizyoterapist,
dil ve konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı gibi tamamlayıcı eğitim veren
personel olmaması, %47,62’si okulun eğitim materyalleri açısından yetersizliği ve
aile eğitim hizmetlerinin yetersizliği, %42,86’sıçocuk gelişimi ve eğitimcisi yardımcı
personel olmaması, %28,57’si sayısal olarak öğretmen yetersizliği ve normal eğitim
yapan okullar ile iletişim ve işbirliğinin olmaması, %23,81’i sayısal olarak özel
eğitim

öğretmeni

yetersizliği,

öğrencilerin

eğitsel

tanılamasının

eksik

ve

yerleştirilmesinin yanlış yapılması, spor etkinlikleri seçmeli derslerinin yeterince
olmaması ve özel eğitim ile ilgili mevzuatın yetersizliği, %19,05’i sivil toplum
örgütleri ile işbirliği ve iletişimin olmaması ve okul dışı gezi-gözlem, inceleme ve
kamp etkinliklerinin yeterli olmaması , %14,29’u öğrencinin eğitim ihtiyacı ve
gelişiminin dikkate alınarak eğitsel değerlendirme ve tanılamasının gerektiğinde
tekrarlanmaması, sosyal etkinliklerin yeterince olmaması, sanat etkinlikleri seçmeli
derslerinin yeterince olmaması ve temel beceri eğitim ve uygulamalarının yeterli
verilmemesi sebebiyle okuldaki eğitim-öğretimi yetersiz bulmaktadır.
4.4. Öğretmenlerin Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin Eğitime Uygun Yaşta
Başlayabilmelerine İlişkin Görüşleri
Tablo 6. Öğretmenlerin Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin Eğitime Uygun
Yaşta Başlayabilmelerine İlişkin Görüşlerine İlişkin Bulgular
Sayı (n)

Yüzde (%)

Evet

28

68,29

Hayır

13

31,71

11

84,62

Bireylerin özel eğitime uygun yaşta başlayabilme
durumu

Uygun yaşta başlanmıyorsa sebebi (n=13)*
Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitimle ilgili kamuoyunu
yeterince bilgilendirmemesi
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Sağlık kuruluşlarında, bireyin özel eğitime gereksinimi
olduğunun teşhis edildiği hastane aşamasından itibaren
ÖEKM’ ne bildirecek ve aile ile beraber hemen eğitimine

8

61,54

8

61,54

8

61,54

7

53,85

6

46,15

5

38,46

3

23,08

başlanacak bir sistemin kurulmaması.
Özel eğitim okullarının, okul öncesi eğitimi
yaygınlaştıramaması
Ailenin çocuğunu saklaması ve eğitimini önemsememesi
Ailelerin ve engelli çocukların, özel eğitim hizmetleri ile
ilgili bilgi sahibi olmamaları nedeniyle özel eğitim hizmet
ve desteklerinden nasıl yararlanacaklarını bilmemesi.
Ailelerde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda erken
çocukluk dönemi, okul öncesi eğitim ve devamındaki
eğitimlere normal süreçlerinde başlamanın faydaları
konusunda farkındalık oluşturulamaması.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadığı yerlerde özel
eğitim okulu olmaması
Yüksek öğretimde özel eğitim alanında yeterli sayıda
öğretmen yetiştirilmemesi
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 6’da verilen öğretmenlerin özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime
uygun yaşta başlayabilmelerine ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde,
araştırmaya katılan öğretmenlerin %68,29’nun bireylerin özel eğitime uygun yaşta
başlayabildiklerini

ve

%31,71’inin

bireylerin

özel

eğitime

uygun

yaşta

başlayamadıklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Bireylerin uygun yaşta özel eğitime
başlayamadıklarını ifade eden öğretmenlerin % 84,62’si Milli Eğitim Bakanlığı’nın
özel eğitimle ilgili kamuoyunu yeterince bilgilendirmemesi, %61,54’ü sağlık
kuruluşlarında, bireyin özel eğitime gereksinimi olduğunun teşhis edildiği hastane
aşamasından itibaren Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’ne bildirecek ve aile ile
beraber hemen eğitimine başlanacak bir sistemin kurulmaması, özel eğitim
okullarının, okul öncesi eğitimi yaygınlaştıramaması ve ailenin çocuğunu saklaması
ve eğitimini önemsememesi, %53,85’i ailelerin ve engelli çocukların, özel eğitim
hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olmamaları nedeniyle özel eğitim hizmet ve
desteklerinden nasıl yararlanacaklarını bilmemesi, %46,15’i ailelerde özel eğitime
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ihtiyacı olan çocuklarda erken çocukluk dönemi, okul öncesi eğitim ve devamındaki
eğitimlere normal süreçlerinde başlamanın faydaları konusunda farkındalık
oluşturulamaması, %38,46’sı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadığı yerlerde
özel eğitim okulu olmaması ve %23,08’i yüksek öğretimde özel eğitim alanında
yeterli sayıda öğretmen yetiştirilmemesi sebebiyle bireylerin uygun yaşta özel
eğitime başlayamadıklarını düşündüklerini ifade etmiştir.

4.5. Öğretmenlerin Okullarındaki Birden Fazla Özel Gereksinimli Olan
Öğrenciler İle İlgili Duruma İlişkin Görüşleri
Tablo 7. Öğretmenlerin Okullarındaki Birden Fazla Özel Gereksinimli Olan
Öğrenciler İle İlgili Durumuna İlişkin Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Okulda çoklu yetersizliği olan öğrenci bulunması
Evet

32

78,05

Hayır

9

21,95

Evet

13

41,00

Hayır

19

59,00

CP, down, Jabelt, öğrenme güçlüğü, Ms

1

7,69

Down-görme-zihin

1

7,69

İşitme-down

2

15,38

İşitme-zihin

2

15,38

Otizm-disleksi

3

23,08

Otizm-işitme

2

15,38

Öğrenme-ortopedik

1

7,69

Zihin-işitme-otizm

1

7,69

Çoklu yetersizliği olan öğrencilere özel sınıf açılması
(n=32)

Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin yetersizlik türleri
(n=13)
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Tablo 7’de araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki birden fazla engeli olan
öğrenciler ile ilgili duruma ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir.
Tablo 7’de incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %78,05’inin görev
yaptığı okullarda çoklu yetersizliği olan öğrencinin bulunduğu, %21,95’inin ise
görev yaptıkları okullarda çoklu yetersizliği olan öğrencilerin bulunmadığı
saptanmıştır. Görev yaptıkları okullarda çoklu yetersizliği olan öğrenci bulunan
öğretmenlerin %41,00’inin okullarında bu öğrencilere özel sınıf açılırken, %59’unun
okulunda bu öğrenciler için özel sınıf açılmadığı saptanmıştır. Çoklu yetersizliği olan
öğrencilerin %23,08’i “Otizm-disleksi” , %15,38’i “İşitme-down”, “İşitme-zihin” ve
“Otizm-işitme” problemi olan öğrencilerdir.
4.6. Öğretmenlerin Özel Eğitim Koordinasyon Merkezinin Yeterliliğine İlişkin
Görüşleri
Tablo 8. Öğretmenlerin Özel Eğitim Koordinasyon Merkezinin Yeterliliğine
İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı

Yüzde

(n)

(%)

Evet

5

12,20

Kısmen

22

53,66

Hayır

14

34,15

Evet

6

14,63

Kısmen

20

48,78

Hayır

15

36,59

22

62,86

22

62,86

Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin çalışmasını yeterli
bulma

Özel gereksinimli öğrencilerin, yetersizlik düzeyi ve
yetersizlik türlerinin uygun belirlenmesi

Yetersizlik düzeyi ve yetersizlik türleri uygun belirlenmiyorsa
sebebi (n=35)*
PDR ve Araştırma Şubesi ‘ nin özel eğitim gerektiren bireylere
yapılan izleme ve değerlendirmede yetersiz olması
Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin özel eğitim okulları ile
yeteri kadar işbirliği yapmaması
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PDR ve Araştırma Şubesi ’ nin eğitsel değerlendirme ve tanılama
yapan uzman elemanlarca yetersiz olması
PDR ve Araştırma Şubesi ’nin eğitsel değerlendirme ve
tanılamasında kullanılan ölçme araçlarında yetersiz olması
PDR ve Araştırma Şubesi’nin değerlendirmeye yeterince zaman
ayırmaması
Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin görevlerini tam yapmaması
Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin aile ve okulun itirazlarını
dikkate almaması
Diğer

18

51,43

15

42,86

14

40,00

10

28,57

6

17,14

2

5,71

Özel

Eğitim

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo

8’de

araştırma

kapsamına

alınan

öğretmenlerin

Koordinasyon Merkezinin yeterliliğine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir.
Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

%12,20’si

Özel

Eğitim

Koordinasyon

Merkezi’nin çalışmalarını yeterli, %53,66’sı kısmen yeterli ve %34,15’i yetersiz
bulduklarını ifade etmiştir. Öğretmenlerin %14,63’ü özel gereksinimli öğrencilerin
yetersizlik düzeyi ve yetersizlik türlerinin uygun belirlendiğini ve %48,78’i kısmen
uygun belirlendiğini düşünürken, öğretmenlerin %36,59’u özel gereksinimli
öğrencilerin yetersizlik düzeyi ve yetersizlik türlerinin uygun olarak belirlenmediği
yönünde görüş bildirmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin yetersizlik düzeyi ve
türlerinin uygun belirlenmediğini ve kısmen uygun belirlendiğini ifade eden
öğretmenlerin %62,86’sı Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Araştırma Şubesi ‘nin
özel eğitim gerektiren bireylere yapılan izleme ve değerlendirmede yetersiz olması
ve Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin özel eğitim okulları ile yeteri kadar
işbirliği yapmaması, %51,43’ü Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Araştırma Şubesi
’nin eğitsel değerlendirme ve tanılama yapan uzman elemanlarca yetersiz olması,
%42,86’sı Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Araştırma Şubesi ’nin eğitsel
değerlendirme ve tanılamasında kullanılan ölçme araçlarında yetersiz olması,
%40,00’ı Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nin değerlendirmeye
yeterince zaman ayırmaması, %28,57’si Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin
görevlerini tam yapmaması ve %17,14’ü Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin aile
ve okulun itirazlarını dikkate almaması sebebiyle öğrencilerin yetersizlik düzeyleri
ve türlerinin uygun belirlenmediğini ifade etmiştir.
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4.7. Öğretmenlerin Özel Eğitim Programlarına İlişkin Görüşleri
Tablo 9. Öğretmenlerin Özel Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerine Ait
Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Özel eğitim okullarında eğitim programları
Engelsiz öğrenciler için hazırlanan mevcut programlar
uygulanmalı

4

9,76

9

21,95

28

68,29

24

58,54

5

12,20

6

14,63

27

65,85

27

65,85

5

12,20

24

58,54

3

7,32

28

68,29

Engelsiz öğrenciler için hazırlanan mevcut programlar özel
eğitim okullarının türüne göre Talim ve Terbiye Kurulunca
uyarlanmalı
Özel eğitim okullarının eğitim programları Talim Terbiye
Kurulunca engel ve okul türlerine göre özel yapılmalı
Görme engellilerin eğitimi için uygun olanlar*
Tamamen göremeyen çocuklar, görme engelliler okullarında
eğitim görmeli
Tamamen göremeyen çocuklar, normal okullarda kaynaştırma
eğitim uygulaması ile eğitim görmeli
Az gören çocuklar, görme engelliler okullarında eğitim
görmeli
Az gören çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim
uygulaması ile eğitim görmeli
İşitme engellilerin eğitimi için uygun olanlar*
Tamamen işitmeyen çocuklar, işitme engelliler okullarında
eğitim görmeli
Tamamen işitmeyen çocuklar, normal okullarda kaynaştırma
eğitim uygulaması ile eğitim görmeli
Az işiten çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim
uygulaması ile eğitim görmeli
Az işiten çocuklar, işitme engelliler okullarında eğitim
görmeli
Ortopedik engellilerin eğitimi için uygun olanlar*
Ağır derecede ortopedik engelli çocuklar, ortopedik engelliler
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okullarında eğitim görmeli
Ağır derecede ortopedik çocuklar, normal okullarda
kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim görmeli

7

17,07

9

21,95

5

12,20

25

60,98

11

26,83

30

73,17

Ağır derecede ortopedik engelli çocuklar, evde eğitim
görmeli
Az ve orta derecede ortopedik çocuklar, ortopedik engelliler
okullarında eğitim görmeli
Az ve orta derecede ortopedik çocuklar, normal okullarda
kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim görmeli
Zihinsel engellilerin eğitimi için uygun olanlar*
Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar, Özel Eğitim
okulunda eğitim görmeli
Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar, normal eğitim
okullarında kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim görmeli
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 9’da araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin Özel Eğitim programlarına ilişkin
görüşlerinin dağılımı verilmiştir. Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan
öğretmenlerin %9,76’sının özel eğitim programlarına ilişkin Engelsiz öğrenciler için
hazırlanan mevcut programlar uygulanmalı görüşünde olduğu, %21,95’inin Engelsiz
öğrenciler için hazırlanan mevcut programlar özel eğitim okullarının türüne göre
Talim ve Terbiye Kurulunca uyarlanmalı ve %68,29’unun Özel eğitim okullarının
eğitim programları Talim Terbiye Kurulunca engel ve okul türlerine göre özel
yapılmalı görüşünde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görme engelli
öğrencilerin

eğitim-öğretimine

ilişkin

görüşleri

incelendiğinde;

%58,54’ünün“Tamamen göremeyen çocuklar, görme engelliler okullarında eğitim
görmeli” , %12,20’sinin “Tamamen göremeyen çocuklar, normal okullarda
kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim görmeli” , %14,63’ünün “Az gören
çocuklar, görme engelliler okullarında eğitim görmeli” ve %65,85’inin “Az gören
çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim görmeli”
şeklinde görüş bildirdiği saptanmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin
%65,85’i işitme engelli öğrencilerin eğitim-öğretimine ilişkin “Tamamen işitmeyen
çocuklar, işitme engelliler okullarında eğitim görmeli”, %12,20’si “Tamamen
işitmeyen çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim
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görmeli”, %58,54’ü “Az işiten çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim
uygulaması ile eğitim görmeli” ve %7,32’si “Az işiten çocuklar, işitme engelliler
okullarında eğitim görmeli” şeklinde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin %68,29’u
“Ağır derecede ortopedik engelli çocuklar, ortopedik engelliler okullarında eğitim
görmeli”, %17,07’si “Ağır derecede ortopedik çocuklar, normal okullarda
kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim görmeli”, %21,95’i “Ağır derecede
ortopedik engelli çocuklar, evde eğitim görmeli”, %12,20’si “Az ve orta derecede
ortopedik çocuklar, ortopedik engelliler okullarında eğitim görmeli” ve %60,98’i
“Az ve orta derecede ortopedik çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim
uygulaması ile eğitim görmeli” şeklinde görüş bildirmiştir. Araştırmaya dahil edilen
öğretmenlerin zihinsel engelli öğrencilerin eğitim-öğretimine ilişkin görüşleri
incelendiğinde; %26,83’ünün “Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar, Özel Eğitim
okulunda eğitim görmeli” , %73,17’sinin ise “Hafif derecede zihinsel engelli
çocuklar, normal eğitim okullarında kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim
görmeli” şeklinde görüş bildirdiği saptanmıştır.
4.8. Öğretmenlerin Okullarındaki 1-5 Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin
Alanlarına İlişkin Görüşleri
Tablo 10. Öğretmenlerin

Okullarındaki 1-5 Sınıflarda Görev Yapan

Öğretmenlerin Alanlarına İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı

Yüzde

(n)

(%)

20

48,78

14

34,15

7

17,07

23

56,10

öğretmenlerinden birisi

12

29,27

Normal sınıf öğretmeni

2

4,88

Diğer

4

9,76

1-5. sınıflarında görevli öğretmen
Görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden birisi
Çoğunlukla görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf
öğretmeninden birisi
Normal sınıf öğretmeni
Zihinsel engelliler sınıfında görevli öğretmen
Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni
Çoğunlukla görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf
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Branş öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf
öğretmeninin katılması
Evet

5

9,76

Bazen

10

19,51

Hayır

26

60,98

Tablo 10’da araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin okullarındaki görevli alan
öğretmenlerin dağılımı verilmiştir. Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin
%48,78’inin görev yaptıkları okullarda 1-5. sınıflara görme, işitme, zihinsel
engelliler sınıf öğretmenlerinden birisinin girdiği, %34,15’inin çoğunlukla görme,
işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmeninden birisinin girdiği, %17,07’sinin görev
yaptığı okullarda 1-5. sınıflara normal sınıf öğretmeninin girdiği tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %56,10’unun görev yaptıkları okullardaki zihinsel
engelliler sınıfına zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin girdiği, %29,27’sinde
çoğunlukla görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden birisinin girdiği,
%4,88’inde ise normal sınıf öğretmeninin girdiği saptanmıştır. Öğretmenlerin
%60,98’inin görev yaptıkları okullarda branş öğretmeni tarafından verilen derslere
sınıf öğretmeni katılmazken, %19,51’inde ise bazen katılmaktadır. Öğretmenlerin
%9,76’sında ise branş öğretmeni tarafından verilen derslere sınıf öğretmeni de
girmektedir.
4.9. Öğretmenlerin Okullarında Mezun Öğrencilerin Takibinin Yapılması ve
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Bulunması Durumuna
İlişkin Görüşleri
Tablo 11. Öğretmenlerin Okullarında Mezun Öğrencilerin Takibinin Yapılması
Ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Bulunması Durumuna
İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Okulda, mezun ve ayrılanların takibinin yapılması
Evet

4

9,76

Kısmen

16

39,02

Hayır

21

51,22
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Okulda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme
Birimi bulunması
Evet

11

26,83

Hayır

30

73,17

Tablo 11’daaraştırmaya dahil edilenöğretmenlerin okullarında mezun öğrencilerin
takibinin yapılması ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi
bulunması durumlarının dağılımı verilmiştir. Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya
katılan öğretmenlerin %9,76’sının görev yaptıkları okullarda mezun olan yada
ayrılan öğrencilerin takibinin yapıldığı, %39,02’sinde kısmen takibinin yapıldığı
saptanmıştır. Öğretmenlerin %51,22’sinin görev yaptığı okullarda ise mezun olan
yada okuldan ayrılan öğrencilerin takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Araştırma
kapsamına

alınan

öğretmenlerin

%26,83’ünün

görevli

oldukları

okullarda

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi bulunurken, %73,17’sinde
böyle bir birim yer almamaktadır.
4.10. Öğretmenlerin Okullarında Aile Eğitim Hizmeti Olması ve Veliler İçin
Herhangi Bir Faaliyet/Etkinlik Yapılmasının İsteme Durumuna İlişkin
Görüşleri
Tablo 12. Öğretmenlerin Okullarında Aile Eğitim Hizmeti Olması ve Veliler
İçin Herhangi Bir Faaliyet/Etkinlik Yapılmasının İsteme Durumuna İlişkin
Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Okulda aile eğitim hizmeti olması
Evet

7

17,07

33

80,49

1

2,44

Evet

32

78,05

Hayır

9

21,95

Kısmen
Hayır
Okulda veliler için herhangi bir faaliyet/etkinlik
yapılmasını isteme

Yapılması istenen faaliyet/etkinlik türü (n=32)*
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Okuma kursları

12

37,50

Resim kursu

9

28,13

Yabancı dil kursu

3

9,38

Dikiş-nakış kursu

14

43,75

Diğer

1

3,13

Müzik kursu

3

9,38

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 12’de araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarında aile eğitim hizmeti
olması ve veliler için herhangi bir faaliyet/etkinlik yapılmasının isteme durumlarının
dağılımı verilmiştir. Öğretmenlerin %17,07’sinini görev yaptıkları okullarda aile
eğitim hizmeti bulunmakta, %80,49’unda ise bu hizmet kısmen sunulabilmektedir.
Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %78,05’i görev yaptıkları okullarda veliler
için etkinlik/faaliyetler yapılmasını isterken, %21,95’i istememektedir. Okullarından
veliler için etkinlik/faaliyetler yapılmasını isteyen öğretmenlerin %37,50’si okuma
kursları, %28,13’ü resim kursu, %43,75’i dikiş-nakış kursu, düzenlenmesini talep
etmektedir.
4.11 Öğretmenlerin Okullarının Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları İle
İşbirliği Yapma Durumuna İlişkin Görüşleri
Tablo 13. Öğretmenlerin Okullarının Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları
İle İşbirliği Yapma Durumuna İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Okulda üniversitelerin ilgili bölümleri ile iş birliği
yapılması
Evet

9

21,95

Kısmen

17

41,46

Hayır

15

36,59

8

19,51

Kısmen

19

46,34

Hayır

14

34,15

Üniversitelerin okuldaki eğitime katkısı
Evet
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Sivil toplum kuruluşlarının okulla işbirliğinin yeterliliği
Evet

9

21,95

Kısmen

20

48,78

Hayır

12

29,27

Tablo 13’te araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarının üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yapma durumuna ilişkin görüşlerinin dağılımı
verilmiştir.
Öğretmenlerin %21,95’inin görev yaptıkları okulların üniversitelerin ilgili
bölümleri ile işbirliği içerisinde olduğu, %41,46’sının kısmen işbirliği yaptıkları ve
%36,59’unun üniversitelerle hiçbir işbirliği içerisinde olmadığı saptanmıştır.
Öğretmenlerin %19,51’i üniversitelerin okuldaki eğitime katkı sağlayacağını,
%46,34’ü kısmen katkı sağlayacağını ve %34,15’i hiçbir katkı sağlamayacağını
düşünmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %21,95’i sivil toplum kuruluşları
ile okullarının yeterli işbirliği yaptığını, %48,78’i kısmen yeterli bir işbirliğinin
olduğunu ve %29,27’si sivil toplum örgütleri ile okullarının yeterince işbirliği
yapmadığını düşünmektedir.
4.12. Öğretmenlerin Özel Eğitim Okullarında Görev Yapmaktan
Memnuniyet Duyma Durumları ve Ücretlere İlişkin Görüşleri
Tablo 14. Öğretmenlerin Özel Eğitim Okullarında Görev Yapmaktan
Memnuniyet Duyma Durumları ve Ücretlere İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı

Yüzde

(n)

(%)

34

82,93

Kısmen

2

4,88

Hayır

5

12,20

Özel eğitim okulunda görev yapmaktan memnun olma
durumu
Evet

Özel eğitim okullarında görev yapan yönetici ve
öğretmenin ücretleri hakkındaki görüşler
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Normal okullara göre %25 daha fazla olmalı

24

58,54

12

29,27

5

12,20

Normal okullardaki yönetici ve öğretmenlere göre
%50’ daha fazla olmalı
Normal okullardaki yönetici ve öğretmenlere göre
%50’den de fazla olmalı

Öğretmenlerin özel eğitim okullarında görev yapmaktan memnuniyet duyma
durumları ve ücretlere ilişkin görüşleri Tablo 14’te verilmiştir. Tablo 14
incelendiğinde araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin %82,93’ü özel eğitim
okulunda görev yapmaktan memnun olduğunu, %4,88’i kısmen memnun olduğunu
belirtirken, öğretmenlerin %12,20’si özel eğitim okulunda görev yapmaktan memnun
olmadığını ifade etmiştir. Öğretmenlerin özel eğitim okullarında görev yapan
yönetici ve öğretmenin ücretleri hakkındaki görüşleri incelendiğinde; %58,54’ünün
özel eğitim okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ücretlerinin normal
okullarda görev yapan öğretmenlere göre %25 daha fazla olmalı , %29,27’sinin
normal okullardaki yönetici ve öğretmenlere göre %50’ daha fazla olmalı ve
%12,20’sinin Normal okullardaki yönetici ve öğretmenlere göre %50’den de fazla
olmalı şeklinde görüş bildirdiği saptanmıştır.
4.13. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarda Bulunan Görevlilerin
Alanlarına İlişkin Görüşleri
Tablo 15. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarda Bulunan Görevlilerin
Alanlarına İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı (n) Yüzde (%)
Hizmetli

35

85,37

Şoför

22

53,66

İdarî işler sorumlusu

12

29,27

Fizyoterapist

10

24,39

Aşçı

6

14,63

Çocuk gelişimi ve eğitimcisi

4

9,76

Yardımcı Öğretmen

4

9,76

Dil ve konuşma terapisti

3

7,32
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Diyetisyen

1

2,44

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 14’te araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda
bulunan görevlilerin dağılımı verilmiştir.
Tablo 14 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %85,37’sinini görev
yaptıkları okullarda hizmetli bulunduğu, %53,66’sında şoför, %29,27’sinde idari
işler sorumlusu, %24,39’unda fizyoterapist, %14,63’ünde aşçı, %9,76’sından çocuk
gelişimi eğitimcisi ve yardımcı öğretmen, %7,32’sinde dil ve konuşma terapisti
bulunduğu tespit edilmiştir.
4.14. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarda Bulunan Olanaklara İlişkin
Görüşleri
Tablo 16.

Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarda Bulunan Olanaklara

İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular
Sayı (n)

Yüzde (%)

Açık ve kapalı bahçe

28

68,29

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi

20

48,78

Bireysel eğitim odası

20

48,78

Oyun odası

13

31,71

Beden eğitim salonu

13

31,71

Destek eğitim odası

12

29,27

Resim ve müzik odaları

12

29,27

Fizik tedavi ve rehabilitasyon salonu

12

29,27

Kütüphane

10

24,39

Dinlenme odası

9

21,95

Çok amaçlı salon

7

17,07

Uygulama evi

6

14,63

Gösteri ve tiyatro salonları

5

12,20

Aile eğitim odası

2

4,88

İlkyardım odası

2

4,88

Gözlem odası

1

2,44

Duyu odası

1

2,44

61

İşitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerini
sürdürdükleri ortamlarda ses yalıtımı

1

2,44

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 15’te verilen öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda bulunan
olanakların dağılımı incelendiğinde, öğretmenlerin %68,29’unun görev yaptıkları
okullarda Açık ve kapalı bahçe, %48,78’inin Rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri servisi ve bireysel eğitim odası, %31,71’inin oyun odası ve beden eğitim
odası, %29,27’sinin destek eğitim odası, resim ve müzik odaları, fizik tedavi ve
rehabilitasyon salonu bulunduğu, %24,39’unun kütüphane, %21,95’inin dinlenme
odası, %17,07’sinin çok amaçlı salon ve %12,20’sinin gösteri ve tiyatro salonlarına
sahip olduğu saptanmıştır.
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BÖLÜM V

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç
Özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi uygulanan ilkokullardaki özel eğitim
hizmetlerinin değerlendirilmesi çalışması incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:


Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin genel olarak KKTC’de özel eğitim yasa
tasarısı hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtirken, bazı araştırmacılar
iseiyi düzeyde bilgisi olduğunu belirtmiş ancak yeterli olmadığına dikkat çekmiştir,
orta derecede ise özel eğitim yasa tasarısı hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığı
sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırma kapsamında yasa tasarısı hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden
öğretmenlerin az bir bölümü, yasa hakkında okul yöneticilerinden, büyük bir
çoğunluğu ise hem okul yöneticilerinden hem de basın-yayın organlarından bilgi
edindikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, özel eğitim yasasının gerekli olduğuna
dikkat çerken, az bir kısmı ise gereksiz olduğuna dikkat çektiği sonuçlarına
ulaşılmıştır.



Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin az bir kısmı, KKTC’de uygulanan 25/ 1985
sayılı Öğretmenler Yasasının özel eğitim öğrencileri için yeterli olduğuna vurgu
yaparken, büyük bir çoğunluğu ise yasanın özel eğitim öğrencileri için yeterli
olmadığını ifade ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin yarısı “Bireyselleştirilmiş eğitim programı
yapılması ve uygulanması”, çok az bir kısmı ise, “Brail, Abaküs, Jaws kursları “ ve
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özel eğitim konulu hiçbir hizmet içi eğitim, seminer ve konferansa katılmadıkları
görüşlerine ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki eğitim-öğretimi yeterli
bulmadığını ifade eden öğretmenlerin oranı çok düşükken, okuldaki eğitim-öğretimi
kısmen yeterli ve yetersiz bulan öğretmenler ise çoğunluğu oluşturduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime uygun
yaşta başlayabilmelerine ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde, öğretmenlerin
çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitimle ilgili kamuoyunu yeterince
bilgilendirmemesi görüşünü savunurken, öğretmenlerin az bir kısmı ise, yüksek
öğretimde özel eğitim alanında yeterli sayıda öğretmen yetiştirilmemesi sebebiyle
bireylerin uygun yaşta özel eğitime başlayamadıklarını düşündükleri sonuçlarına
ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlasının, görev yaptığı okullarda çoklu
yetersizliği olan öğrencinin bulunduğu belirtirken, az bir kısmı ise “İşitme-down”,
“İşitme-zihin” ve “Otizm-işitme” problemi olan öğrenciler bulunduğuna dikkat çektiği
sonucuna ulaşılmıştır.



Araştırma katılan öğretmenlerin az bir kısmı, Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin
çalışmalarını yeterli bulduklarını,öğretmenlerin büyük bir kısmı ise Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi ‘nin özel eğitim gerektiren bireylere yapılan
izleme ve değerlendirmede yetersiz olması ve Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin
özel eğitim okulları ile yeteri kadar işbirliği yapmaması görüşlerinde olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin çok az bir kısmı özel eğitim programlarına ilişkin
özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan mevcut programlar uygulanmalı
görüşünde olduğu, araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası ise, özel eğitim
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okullarının eğitim programları Talim Terbiye Kurulunca yetersizlik türü ve okul
türlerine göre özel yapılmalı görüşünde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.


Araştırmaya katılan öğretmenlerin görme engelli öğrencilerin eğitim-öğretimine
ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin yarısı “Tamamen göremeyen çocuklar,
görme engelliler okullarında eğitim görmeli”, az çok öğretmen de “Tamamen
göremeyen çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim
görmeli”, Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin zihinsel engelli öğrencilerin eğitimöğretimine ilişkin görüşleri incelendiğinde; araştırmaya katılan yarıya yakın bir
öğretmen sayısı, “Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar, Özel Eğitim okulunda
eğitim görmeli”, araştırmaya katılan yarıdan fazla öğretmeler ise; “Hafif derecede
zihinsel engelli çocuklar, normal eğitim okullarında kaynaştırma eğitim uygulaması ile
eğitim görmeli” şeklinde görüş bildirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırma kapsamına dahil edilen öğretmenlerin yarısı görev yaptığı okullarda 1-5
sınıflarda öğrenim gören zihinsel engelliler sınıfına, zihinsel engelliler sınıf
öğretmeninin girdiği, çok az öğretmen de normal sınıf öğretmeninin girdiğini belirttiği
sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu görev yaptıkları
okullarda branş öğretmeni tarafından verilen derslere sınıf öğretmeni katılmazken, az
sayıda öğretmen de branş öğretmeni tarafından verilen derslere sınıf öğretmeni de
girmektedir görüşünde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin, çok bir kısmı görev yaptıkları okullarda
mezun olan yada ayrılan öğrencilerin takibinin yapıldığı, araştırmaya katılan
öğretmenlerin yarısından fazlası ise böyle bir birimin yer almadığının belirtikleri
sonuçlara ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin az bir bölümü, görev yaptıkları okullarda aile
eğitim hizmeti bulunmakta, araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamına yakın bir
kısmı ise bu hizmet kısmen sunulabilmektedir fikirlerinde oldukları sonuçlarına
ulaşılmıştır.
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin az bir kısmı üniversitelerin okuldaki eğitime katkı
sağlayacağı görüşünde olduklarını belirtirken, araştırmaya katılan öğretmenlerin
yarısına yakın bir bölümü ise, sivil toplum örgütleri ile okullarının yeterince işbirliği
yapmadığını düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin, büyük bir çoğunluğu özel eğitim okulunda görev
yapmaktan memnun olduğunu, çok az öğretmen de kısmen memnun olduğunun
sonuçlarına ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu görev yaptıkları okullarda
hizmetlilerin bulunduğunu belirtirken, araştırmaya katılan öğretmenlerden çok az bir
kısmı ise okullarda dil ve konuşma terapisti bulunduğunu belirtikleri sonuçlarına
ulaşılmıştır.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda bulunan olanakların
dağılımı incelendiğinde, öğretmenlerin yarısından fazlası okullarında açık ve kapalı
bahçe bulunduğunu belirttiği, araştırmaya katılan öğretmenlerin az bir kısmı ise
okullarının gösteri ve tiyatro salonlarına sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

5.2. Öneriler
5.2.1. Araştırmanın Sonuçlarına Doğrultusunda Geliştirilen Öneriler


Özel eğitim öğretmenleri özel eğitim yasa tasarısı hakkında daha detaylı
bilgilendirilmelidir ve yasanın daha yeterli düzeye ulaşabilmesi için Milli Eğitim
Bakanlığının bu yöndeki çalışmalarını arttırması gerekmektedir.



Kaynaştırma eğitimi ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere yasa
tasarısının

gerekliliğine

bilinçlendirilmelidir.

önem

verilmeli

ve

bu

konuda

öğretmenler

66



Kaynaştırma eğitimi ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere yöneticiler
ve idareciler tarafından özel eğitim konulu seminer, konferans, panel, hizmet içi
eğitimlere katılım teşvik edilmeli, bu konuda motivasyonları arttırılmalıdır.



Kaynaştırma eğitimi ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin eğitimöğretim ortamını daha yeterli hale getirebilmesi için materyal takviyesinin
yapılması ve fiziksel ortamın düzenlenmesi önerilmektedir.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın erken çocukluk özel eğitimi konusunda girişimler
başlatması ve bu alanda kalifiyeli öğretmenler yetiştirmesi ile eğitim kalitesini
arttırması önerilmektedir.



Psikolojik danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi’nin özel gereksinimli çocuk ile
ilgili izleme süreci işbirliği içerisinde yürütülmesi önerilmektedir.



Özel gereksinimli bireyler yetersizlik türlerine göre kurumlara ve en az kısıtlayıcı
ortamlara yönlendirilmelidirler.



Özel eğitim öğretmeni ve branş öğretmenleri tarafından verilen derslere sınıf
öğretmenlerinin katılması, özel gereksimli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi,
performanslarının alınması açısından önemli görülmektedir.



Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi bulunan okullarda özel gereksinimli
öğrencilerin ihtiyaçlarını en üst düzeye taşımak için özel gereksinimli
öğrencilerinin aileleri ve normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerini özel
eğitim konusunda bilinçlendirmek, eğitim seminerlerinin verilmesi önemli
görülmektedir.



Kaynaştırma için program geliştirme önerilmektedir.
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5.2.2. İlerideki Araştırmacılara Yönelik Öneriler


Kaynaştırma eğitimi alan çocukların gelişiminin takip edildiği ayrıntılı çalışmalar
yapılabilir. Bu konuda yapılan gözlemlerde, çocuklara uygulanan çeşitli ölçeklerle
duygu, düşünce ve yetenekleri ile öğretmenlerin, ailelerin veya yöneticilerin
verdikleri cevaplar karşılaştırılabilir.

 Yeni çalışmalarda KKTC genelinde, özellikle erken çocukluk döneminde
kaynaştırma eğitimi çalışmalarının sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, hangi
konularda problem yaşandığı belirlenebilir.

 Kaynaştırma programlarına ilişkin yönetici ve veli görüşlerine başvurulabilir.
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ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA VE KAYNAŞTIRMA UYGULAYAN İLKOKULLARDA
ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖĞRETMEN ANKET FORMU

Değerli öğretmen,
Yakın Doğu Üniversitesi’ne bağlı olarak yapılan yüksek lisans tez çalışması, kaynaştırma eğitimi
uygulayan ilkokullar ve özel eğitim okullarında (Görme, İşitme, Ortopedik ve Eğitilebilir
Zihinsel Engelli) Özel Eğitim Hizmetleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi konusunu
araştırmayı amaçlamaktadır.
İki bölüm halinde hazırlanan anket maddelerinde düşündüğünüz en uygun seçeneği işaretleyerek
belirtmeniz beklenmektedir. Lütfen bütün soruları dikkatlice okuyunuz. Hiçbir soruyu boş
bırakmayınız. Her soru için aksi belirtilmemişse sadece bir seçeneği işaretleyiniz. Katkılarınız için
teşekkür ederiz.
Yard. Doc. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok
Sinem Abbasoğlu
I. BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER
Bu bölümde öğretmen/yönetici ve çalışılan okulla ilgili bazı genel bilgileri toplamak amacıyla
hazırlanan 6 adet demografik bilgi sorusu yer almaktadır. Lütfen size uygun olan seçenekleri
işaretleyiniz/yazınız.
1. Görev yaptığınız ilçenin adı: ………………………..
2. Cinsiyetiniz:
( ) Erkek ( ) Kadın
3. Okuldaki göreviniz:
( ) Rehber öğretmen/psikolojik danışman
( ) Görme engelliler sınıf öğretmeni
( ) İşitme engelliler sınıf öğretmeni
( ) Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni
( )Özel eğitim öğretmeni
( ) Sınıf öğretmeni
( ) Branş öğretmeni
4. Özel eğitim okulunda görev yaptığınız süre:
( ) 1-5 yıl ( ) 6-10 yıl
( ) 11-15 yıl ( ) 16-20 yıl
( ) 20 yıldan fazla
5. Mezun olduğunuz bölüm:
( ) Rehber öğretmen/psikolojik danışman
( ) Görme engelliler sınıf öğretmeni
( ) İşitme engelliler sınıf öğretmeni
( ) Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni
( ) Özel eğitim öğretmeni
( ) Sınıf öğretmeni
6. Şu an görev yapmakta olduğunuz okul türü:
( ) Özel Eğitim Okulu
( ) İlköğretim Okulu

II. BÖLÜM: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME VE
UYGULAMALAR
Bu bölümde özel eğitime gereksinimi olan bireyler için yapılan özel eğitim hizmetleri ile ilgili
yasal düzenleme ve bu hizmetlerin özel eğitim okullarındaki uygulamaları ile ilgili 43 adet anket
sorusu bulunmaktadır. Lütfen bütün soruları dikkatlice okuyunuz. Hiçbir soruyu boş bırakmayınız.
1. Özel eğitim yasa tasarısı hakkında yeterli bilginiz var mı?
( ) Evet ( ) Yeterli bilgim yok ( ) Hayır
2. Cevabınız “Evet” ise bu bilgiyi nasıl edindiniz?
( ) Okul yöneticilerinden
( ) Öğretmenlerden
( ) Basın-yayın organlarından
( ) Hepsinden
3. Özel eğitim yasasının bulunması gerekli mi?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
4. 25/ 1985 Öğretmenler Yasası özel eğitim öğrencileri için sizce yeterli mi?
( ) Evet ( ) Yeterli bilgim yok ( ) Hayır
5. Aşağıda belirtilenlerle ilgili seminer, konferans veya hizmet içi eğitim aldınız mı?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
( ) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama
( ) Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların aileleri ile ilgili eğitim
( ) Bireyselleştirilmiş eğitim programı yapılması ve uygulanması
( ) Özel eğitim-öğretimi destekleyici araç ve gereçleri hazırlama ve geliştirme
( ) Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde ölçme ve değerlendirme
( ) Cihaz kullanan engelli öğrencilerde cihaz kullanım eğitimi
( ) Temel beceri (bağımsız davranış kazanma, özbakım becerileri kazanma gibi)
eğitim ve uygulamaları
( ) İlkyardım eğitimi
( ) Özel eğitim okulları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar
( ) Brail, Abaküs, Jaws kursları
( ) Kavram geliştirme kursları
( ) Hiçbiri
( ) Diğer (lütfen belirtiniz) ………………………………………………….
6. Okulunuzu eğitim-öğretimde yeterli buluyor musunuz?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
7. Yukarıdaki soruya cevabınız “Kısmen” veya “Hayır” ise sebebi sizce nedir? (Birden
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
( ) Okulun fiziki durumu
( ) Sayısal olarak öğretmen yetersizliği
( ) Sayısal olarak özel eğitim öğretmeni yetersizliği
( ) Çocuk gelişimi ve eğitimcisi yardımcı personel olmaması
( ) Fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı gibi tamamlayıcı
eğitim veren personel olmaması
( ) Öğrencilerin eğitsel tanılamasının eksik ve yerleştirilmesinin yanlış yapılması
( ) Öğrencinin eğitim ihtiyacı ve gelişiminin dikkate alınarak eğitsel değerlendirme ve
tanılamasının gerektiğinde tekrarlanmaması
( ) Gerektiğinde bireyselleştirilmiş eğitim programı yapılmaması
( ) Yapılan bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanmaması

( ) Okulun eğitim materyalleri açısından yetersizliği
( ) Aile eğitim hizmetlerinin yetersizliği
( ) Sanat etkinlikleri seçmeli derslerinin yeterince olmaması
( ) Spor etkinlikleri seçmeli derslerinin yeterince olmaması
( ) Sosyal etkinliklerin yeterince olmaması
( ) Temel beceri (bağımsız davranış kazanma, özbakım becerileri kazanma gibi)
eğitim ve uygulamalarının yeterli verilmemesi
( ) Normal eğitim yapan okullar ile iletişim ve işbirliğinin olmaması
( ) Özel eğitim alanında üniversitelerle işbirliğinin olmaması
( ) Sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve iletişimin olmaması
( ) Okul dışı gezi-gözlem, inceleme ve kamp etkinliklerinin yeterli olmaması
( ) Özel eğitim ile ilgili mevzuatın yetersizliği
( ) Derslerin engel türlerine, öğrencilerin beceri ve yeteneklerine göre ayarlanmaması
( ) Normal okul programlarının uygulanması
( ) Diğer (lütfen belirtiniz) …………………………………..

8. Okulunuzda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine, eğitim için belirlenen uygun
yaşta başlanabiliyor mu?
( ) Evet ( ) Hayır
9. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimine belirlenen uygun yaşta başlanmıyorsa sebebi
sizce nedir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
( ) Millî Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitimle ilgili kamuoyunu yeterince bilgilendirmemesi.
( ) Sağlık kuruluşlarında, bireyin özel eğitime gereksinimi olduğunun teşhis edildiği hastane
aşamasından itibaren, Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’ne bildirecek ve aile ile beraber hemen
eğitimine başlanacak bir sistemin kurulmaması.
( ) Özel eğitim okullarının, okul öncesi eğitimi yaygınlaştıramaması.
( ) Ailenin çocuğunu saklaması ve eğitimini önemsememesi.
( ) Ailelerde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda erken çocukluk dönemi, okul öncesi
eğitim ve devamındaki eğitimlere normal süreçlerinde başlamanın faydaları
konusunda farkındalık oluşturulamaması.
( ) Ailelerin ve engelli çocukların, özel eğitim hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi
olmamaları nedeniyle özel eğitim hizmet ve desteklerinden nasıl yararlanacaklarını bilmemesi.
( ) Yüksek öğretimde özel eğitim alanında yeterli sayıda öğretmen yetiştirilmemesi.
( ) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadığı yerlerde özel eğitim okulu olmaması.
10. Okulunuzda birden fazla özel eğitime gereksinimi olan öğrenci var mı?
( ) Evet ( ) Hayır
11. Okulunuzda çoklu yetersizliği olan öğrenci var ise, bu öğrenciler için özel eğitim sınıfı
açılıyor mu?
( ) Evet ( ) Hayır
12. Cevabınız “Evet” ise, özel eğitim sınıfındaki öğrencilerin yetersizlik türleri nasıldır?
Belirtiniz: …………………………………………………………………………………………………………………….
13. Özel eğitim sınıfındaki öğrenci sayısı kaçtır? Lütfen belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin çalışmasını yeterli buluyor musunuz?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır

15. Özel eğitim okullarına gelen özel gereksinimli öğrencilerin, yetersizlik düzeyi ve
yetersizlik türlerinin uygun belirlendiğine inanıyor musunuz?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
16. Özel eğitim okullarına gelen özel gereksinimli öğrencilerin, yetersizlik düzeyi ve
yetersizlik türleri uygun belirlenmiyorsa sebebi sizce nedir? (Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
( ) Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi ’nin eğitsel değerlendirme ve tanılamasında
kullanılan ölçme araçlarında yetersiz olması
( ) Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi ’nin eğitsel değerlendirme ve tanılama yapan
uzman elemanlarca yetersiz olması
( ) Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi ‘nin özel eğitim gerektiren bireylere yapılan
izleme ve değerlendirmede yetersiz olması
( ) Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nin değerlendirmeye yeterince zaman
ayırmaması
( ) Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin özel eğitim okulları ile yeteri kadar işbirliği yapmaması
( ) Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin görevlerini tam yapmaması
( ) Özel Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin aile ve okulun itirazlarını dikkate almaması
( ) Diğer (lütfen belirtiniz) ……………………………………………………………………………………………………………
17. Görme, işitme, ortopedik ve eğitilebilir zihinsel engelliler özel eğitim okullarında
eğitim programları nasıl olmalıdır?
( ) Engelsiz öğrenciler için hazırlanan mevcut programlar uygulanmalı
( ) Engelsiz öğrenciler için hazırlanan mevcut programlar özel eğitim okullarının
türüne göre Talim ve Terbiye Kurulunca uyarlanmalı
( ) Özel eğitim okullarının eğitim programları Talim Terbiye Kurulunca engel ve okul
türlerine göre özel yapılmalı
18. Görme engelli öğrencilerin eğitimi için aşağıdaki seçeneklerden uygun olanları
Belirtiniz. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).
( ) Tamamen göremeyen çocuklar, görme engelliler okullarında eğitim görmeli
( ) Tamamen göremeyen çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması
ile eğitim görmeli
( ) Az gören çocuklar, görme engelliler okullarında eğitim görmeli
( ) Az gören çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim
görmeli

19. Az gören öğrencilerin ders kitapları sizce nasıl olmalıdır (Sadece görme engelli
okulları ile ilgili olanlar cevaplandıracaklar)?
( ) Brilla alfabesi ile yazılmış olarak
( ) Normal ders kitapları ile fakat daha büyük puntolarla basılmış olarak
( ) Normal ders kitapları
20. İşitme engelli öğrencilerin eğitimi için aşağıdaki seçeneklerden uygun olanları
belirtiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).
( ) Tamamen işitmeyen çocuklar, işitme engelliler okullarında eğitim görmeli
( ) Tamamen işitmeyen çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması ile
eğitim görmeli
( ) Az işiten çocuklar, işitme engelliler okullarında eğitim görmeli
( ) Az işiten çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim uygulaması ile eğitim
görmeli

21. Ortopedik engelli öğrencilerin eğitimi için aşağıdaki seçeneklerden uygun olanları
belirtiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).
( ) Ağır derecede ortopedik engelli çocuklar, ortopedik engelliler okullarında eğitim
görmeli
( ) Ağır derecede ortopedik çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim
uygulaması ile eğitim görmeli
( ) Ağır derecede ortopedik engelli çocuklar, evde eğitim görmeli
( ) Az ve orta derecede ortopedik çocuklar, ortopedik engelliler okullarında eğitim
görmeli
( ) Az ve orta derecede ortopedik çocuklar, normal okullarda kaynaştırma eğitim
uygulaması ile eğitim görmeli
22. Eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin eğitimi için aşağıdaki seçeneklerden uygun
olanı belirtiniz.
( ) Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar, Özel Eğitim okulunda eğitim görmeli
( ) Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar, normal eğitim okullarında kaynaştırma
eğitim uygulaması ile eğitim görmeli
23. Görev yaptığınız özel eğitim okulunun 1-5. sınıflarında, aşağıdaki sınıf öğretmeninden
hangisi görev yapmaktadır?
( ) Görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden birisi
( ) Çoğunlukla görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmeninden birisi
( ) Normal sınıf öğretmeni
( ) Çoğunlukla normal sınıf öğretmeni görev yapıyor
( ) Diğer (lütfen belirtiniz) …………………………………..
24. Görev yaptığınız okulda eğitilebilir zihinsel engelliler sınıflarında, aşağıdaki sınıf
öğretmeninden hangisi görev yapmaktadır?
( ) Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni
( ) Çoğunlukla görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden birisi
( ) Normal sınıf öğretmeni
( ) Çoğunlukla normal sınıf öğretmeni
( ) Diğer (lütfen belirtiniz) …………………………………..
25. Görev yaptığınız okulda branş öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de
katılmakta mıdır?
( ) Evet ( ) Bazen ( ) Hayır
26. Özel eğitim gerektiren çocukların okullaşmasında kayıplar sizce neden olmaktadır?
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
27. İlköğretimden sonra, özel eğitim gerektiren bireylerin orta öğretim okulları, iş
okulları, iş eğitim merkezlerine, aynı oranda devam etmeleri için sizce neler yapılmalıdır?
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28. Okulunuzda mezun ve ayrılanların takibi yapılmakta mıdır?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
29. Okulunuzda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi var mı?
( ) Evet ( ) Hayır
30. Okulunuzda aile eğitim hizmeti var mı?
( ) Evet ( ) Kısmen

31. Okulunuzda öğrencileri bekleyen veliler için herhangi bir faaliyet/etkinlik
yapılmasını ister misiniz?
( ) Evet ( ) Hayır
32. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise okulunuzda öğrenciyi bekleyen veliler için
aşağıdaki faaliyet/etkinliklerden hangilerinin yapılmasını istersiniz?
( ) Okuma kursları ( ) Resim kursu
( ) Yabancı dil kursu ( ) Müzik kursu
( ) Dikiş-nakış kursu ( ) Diğer (belirtiniz) ………………
33. Okulunuzun denetimi Eğitim Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce mi yapılıyor?
( ) Evet ( ) Hayır
34. Engelli öğrencilerin normal eğitim yapan okullarda, engelli olmayan öğrencilerle
kaynaştırmaya yönelik eğitim uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
( ) Olumsuz ( ) Olumlu
35. Okulunuzda eğitim araç-gereç ve materyallerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve
araç-gereçlerin niteliği ve uygunluğunun değerlendirilmesi ile ilgili üniversitelerin
ilgili bölümleri ile iş birliği yapılmakta mıdır?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
36. Üniversitelerin okulunuzdaki eğitime katkısı ve işbirliği yeterli mi?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
37. Yukarıdaki soruya cevabınız “Kısmen veya Hayır” ise üniversitelerden ne tür katkı
veya işbirliği beklediğinizi yazınız.
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
38.Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum
kuruluşlarının okulunuzla işbirliği yeterli mi?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
39. Özel eğitim okulunda görev yapmaktan memnun musunuz?
( ) Evet ( ) Kısmen ( ) Hayır
40. Özel eğitim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenin ücretleri nasıl
olmalıdır?
( ) Normal okullara göre %25 daha fazla olmalı
( ) Normal okullardaki yönetici ve öğretmenlere göre %50 daha fazla olmalı
( ) Normal okullardaki yönetici ve öğretmenlere göre %50’den de fazla olmalı
41. Özel eğitim okullarında eğitim kalitesinin artması için neler yapılmalıdır?
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

42.Aşağıda özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan “diğer personel” olarak
belirtilenlerden okulunuzda bulunanları belirtiniz.
( ) Hekim
( ) Diyetisyen
( ) Dil ve konuşma terapisti
( ) Çocuk gelişimi ve eğitimcisi
( ) Fizyoterapist
( ) Odyometrist (İşitme bozukluğunu saptayıp, konuşma tedavisi veren kişi)
( ) İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist)
( ) Hemşire
( ) Braille daktilograf (Görme engelliler okulunda)

( ) İdarî işler sorumlusu
( ) Şoför
( ) Aşçı
( ) Hizmetli
( ) Yardımcı Öğretmen
43. “Eğitim ortamları” olarak aşağıda belirtilenlerden okulunuzun özelliğine göre bulunanları
belirtiniz.
( ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi
( ) Destek eğitim odası
( ) Gözlem odası
( ) Bireysel eğitim odası
( ) Dinlenme odası
( ) Oyun odası
( ) İlkyardım odası
( ) Aile eğitim odası
( ) Resim ve müzik odaları
( ) Uygulama evi
( ) Çok amaçlı salon
( ) Duyu odası
( ) Kütüphane
( ) Açık ve kapalı bahçe
( ) Beden eğitim salonu
( ) Gösteri ve tiyatro salonları
( ) İşitme, konuşma ve dil laboratuvarları
( ) Fizik tedavi ve rehabilitasyon salonu
( ) İşitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri ortamlarda ses
yalıtımı

