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ÖZET 

Zihin engelli bireylerin zi.hirısel. ve fiziksel özelliklerinin 

geliştirilmesi, durumlarının iyileştirilmesi saglanan egitim olanakları ile 

yakından ilişkilidir. 

Bu araştırınada Eskişehir ilindeki eğitim kurumlarında zihin 

eııgellilerin e,ğitimine yönelik düzenlemeler ve uygulamada kar;::ılaşılan 

sorunlar dcgerlendirilmişfir. Araştırmanın bulgulan şöyle özetlenebilir: 

Eskişehir ilinde zihin engel1ilerin eğitimi normal ilkokullar 

bünyesindeki alt özel sınıflarda sürdürülmektedir. ı 992-1993 öğretim 

yılı itibariyle 30 okulda 3 ı alt özel sınıf mevcuttur ve her sınırta bir 

öğretmen görev yaprnaktadır. Alt özel sınıflanı devam eden öğrenci sayısı 

2:33 olarak belirlenı.niş ve okullaşma oranı (0ı32 olarak hesaplanmıştır. 

/\11: özel sınıf uygtdaması buhman okullarm %1;3.80'inde kaynaştırnıa 

uygı...ılanı:::ısın8 yer veriiırıeld<:dir. 

Eskişehir ilinde ortaöğretim kurumlarında zihin engeliilere yönelik 

r~ğitsel düzenleme bulunmnclığ;ı gibi okul öncesi egitim kuruml<ırınm da 

olmadıg; görülnıektedir. 

l\.lt özel sınıf uygulaması bultman okulların %78.57'sinde zihin 

engelHler için kullamlan fiziki alanlarm derslikle sınırlı olduğu. 

okulların o;h82.'l5'inde kullanılan araçların yeterli olmadıtı;ı ortaya 

{~ılumştıı-. 

Alt öze! sınıflarda göı:cv yapan öğretmenierin %72.40'ı i.lköğretnıen 

okulu Pıe;::un olup, egitim önlisans prograrnını tamamlamıışlardır. 

Okulların ly\J78'inde alt ö::.-:el sınıf ögretrneııi clışinda zihin engellllerin 

cğtimine k<ttkıda bulunan personel olmadı.gı görülınckl<~dir. 

Ait özel sınıf bulunan okulların yöneticilerinin q,h48. 1 O'urıun 

uyı:?"ularnaclan ınemnun okiu!lu arılcısılin:::;kiadır. - \:') . - - . . '·"' .. 



SUMMARY 

There is a cl o se relationship between the development of the 

mental and physical properties of the mentally-retarted individtwls and 

educational opportunities provided to them. 

In this study, educational settings and provisions established for 

the mentally-retarted children in Eskişehir and the problems 

encountered are evaluated. Findigs of this investigation are summarizeel 

below: 

Mentally-retarted students are trained in "special-classcs" '"'ithin 

the prinıary schools in Eskişehir. There are 31 special-classes .in ~30 

schools in 1992-1993 educational term and one teaeber is a1locatecl for 

each class. There are 233 students attending these special-classes and 

when considering the estimated popullation of MR children in 

Eskişehir, the schooling ratio is found to be 32 %. lt is obscrved that 

13.80 °/o of the MR children wit.hin the schools which have special

classrooms are integrated with normal children in some class-hours. 

It was observed that there are no educational provision for the 

mentally·-retarted students within the secondary shools and pre-schools 

in Eski:şeh\r. 

It has been concludcd that in 78.57 % of the schools with special

cl;:ısses, pl.tysical settings allocatcd for the cducation of mentally-



retarteel students are limited to classroms. Technology and materials 

used for those students were also found to be inadequate in 82.75 % of 

these shools. 

72.40 o/o of the teachers working in special-classes are graduates of 

Primary-school Teaeber Training high schools and they all have 

attended the pre-licence distance education programme organized by 

Anadolu University Open Education Faculty. In 78 o/o of the schools 

there is no other staff helping the teachcrs in the classroom s. 

It was observecl that 48.1 O o/o the adnıinistrators were satisficd 

wilh the special-class provisions in their schools. 



aşamasında beni destekleyen. yüreklendiren Sayın Esınahan Ağaoğlu'nu 

ve çalışınarn boyunca karşılaştığıın tüm güçlükleri paylaşan eşimi ve 

oğluım.ı en içten sevgiyle anıyor. teşekkür ediyorum. 

Araştırınamın bulguları Eskişehir ilindeki zihin engeliilere yönelik 

eğitsel düzenl.e~neler için yapılacak çalışmalara katk~da bulunabilirse 

kendimi mııtlu sayacağını. 

Eskişehir, O cal'. 1994 ~Mine BAŞAL 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi o toplumun eğitime verdiği değer 

ve eğitim hizmetleri ile yakından ilişkilidir. Bu eğitim hizmetleri 

narınallere sağlanan eğitim hizmetlerinden özel eğitime gereksinim 

duyanların soyutlanmadığı ölçüde anlam taşır (Bıyıklı, 1988). 

Özel egitim, bireyin bazı özelliklerinde meydana gelen zedelenme, 

sapma, yetersizlikten kaynaklanan özür, engel durumlan ve onların 

genel eğitim hizmetlerinden yararlanaınadıklarında eğitim hiz.metlerinin 

özelleştirilmesi ni kapsamaktadır (Özsoy. ı 988). 

Toplumda bütünlügün sağlanması, toplumun bi.r parçası olan özel 

eğitim.e muhtaç bireylerin de bedensel, zihinsel, sosyal becerilerinin 

gcliştiriicn k ailelerine bağnnlı1ıklannın en aza indirilmesi. üretime 

katılarak sü.rckJi bir gelir sahibi olmaları ile mürnkün olabilecektir. 

Türkiye'de özel eğitim. 19. '{Y sonunda işitme ve görme engelli 

çocukların eğitimi için açılan bir okul ilc başlamıştır. 1950 yılına kadar 

Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanlığına bağlı olarak sürdürülen özel eğitim 

etkinlikleri, ı 951 yılında Milli Eğitim Bakanlığının örgü n eğitim 

lıtznıeUerl arasmda yer almıştır (Özel l!:ğitim Kurunılan Tanıtıcı El 

I\".itabı. 1991). 

Öl':el C[~itime muhtaç çocuklara götürülecek egitim hizmetleri başta 

Anc:tya~:;a'da olrnak üzere çeşitli y<ısalarda yer almıştır. 

/ 
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T.C Anayasasının 42. maddesinde durumları sebebiyle özel eğitime 

ihtiyacı olanları topluma faydalı kılacak tedbirlerin devlet tarafından 

alınacağı belirtilmektedir. 

ı 973 tarih ve ı 739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 8. 

maddesinc!e "Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek 

için özel tedbirler alınır." denmektedir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 12. maddesinde 

"Mecburi ilköğretim çağında bulunduğu halde zihnen. bedenen, ruben 

ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim 

görmeleri sağlanır." hükml'ı yer almıştır. 

Özel eğ;itime muhtaç çocukların Türk Milli Eğ;itim sistemini 

düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş ve meslek sahibi 

yapılmalan, çevre ve topluma uyum sağ;lamaiarıyla ilgili esaslan 

düzenlemek amacıyla ı2 Ekim ı983 tarihinde 29ı6 sayılı Özel Eğitime 

Muhtaç Çocuklar Kanunu çıkarılmıştır. 

29 J 6 sayı h kanunun 5. maddesinde özel eğitime muhtaç çocukların 

seçilmeleri, teşhisleri, mesleki rehabilitasyonları, bakım ve öğretimleri 

ile ilgili kurumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

a. f~ehberlik ve araştırma merkezleri 

b. Okul rehberlik hizmetleri ile ilgili birimler 

c. Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretlm okullan 

d. YaClı özel ei.!itim <ükullan 
.... _ ! 

e. Gündüzlü özel e,ğihm okulları veya sınıfları 

f. 1~ ol,_ullan ve iş eğ tim mer~ezleri 
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Zihin engelliler söz konusu olduğunda, bu düzeniemelerin daha 

farklı bir l>içimde de kümelendirilebileceği gözlenmektedir. Nitekim, özel 

eğitüne muhtaç çocukların bir bölümünü oluşturan zihin engelli 

çocuklara eğitim hizmeti vermek üzere yasayla belirlenen kurumlar 

"Engelliler İçin Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi Zihin Engelliler Alt 

Çalışma Grubu Raporu"nda aşağıdaki şekilde kümelendirilmiştir: 

1. Rehberlik Araştırma Merkezleri 

2. Resmi ve Özel Ilkokul 1 İlköğretim Ol{ullan 

A. Rehberlik Araştırma Merkezi sorumluluğunda normal ilkokul 

içinde eğiLim 
a. Alt özdı Sınıflar 
b. Normal sınıf içinde kaynaştırma 

B. Eğitilebilir Çocuklar İlkokulu 

3. Eğitilebilir Çocuklar İş Okulları 

4. Öğretilebilir Çocuklar Okulları 

5. Yatıh Kurumlar 

6. Ünıversiter Kurumlar 

7. Özel Kuruluşlar 

Zihin engelli çocukların eğilimlerine ülkemizde ilk kez 1952- ı 953 

öğretim yılında Ankara'da Hıdırlıktepe ve Yeni Turan İlkokullannda 

açılan birer özel sınıfla başlandığı kaydedilmektedir. (Çağlar, ı 979; 

Eripek 1988). O tarihten bu yana zihin engellilere yönelik hizmetlerdeki 

~~clişmelcrc: bakıldıgında. sorunun istenen düzcycle çözüme 

ulaştınlaıradı,~ı gözlenmektedir. 1992 yılı ilibariyle Türkiye'de zihin 

engellilen; eğitim hizmeti veren resmi ve özel kurum ve kuruluşların 

sayısat durumu aşağıda özetlenmiştir (Rapor s.99). 

1991 yılı lwynaldanndan elde edilen bilgilere göre Türkiye'de Milli 

EğitJm Bakanlık~ına bağiı 74 rehberlik araştırma merkezi. 10 eğitilebilir 



çocuklar iş okulu, 1 cgit.ilebilir çocuklar ilkokulu. 10 öğretilebilir 

çocuklar okulu ile 773 eğitilebilir ve 8 öğretilebilir zihin engeliHer sınıfı 

olmak üzere toplam 85 ı alt özel sınıf mevcuttur. Ayrıca Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgenıe Kurumuna bağlı 1 resmi, 5 özel kuruluş 

ile zihin engellilerc eğitim veren 6 üniversiter birim olduğu 

belirlenmiştir. 

Raporda rehberli.k ve araştırma merkezlerinin daha çok tanılama 

hizmetlerine öneelik verdikleri. 68 merkezden zihin engellilere eğitim 

hizmeti veren merkez sayısının ancak ı 2 ile sınırlı olduğu 

belirtilmektedir (s.43). 

Zihin engclli çocuklara yönelik eğitsel düzenlemelere bakıldığında. 

ağırlığın nonnal okullar bünyesindeki alt özel sınıf uygulanıası üzerinde 

olduğu görülmektedir. Engelliler İçin Eğitim Modelleri Geliştirme 

Projesi'nde alt özel sınıf uygulamalan da ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Bu raporda alt özel sınıf uygulamalarının ülke genelinde yeterli 

olmadığı ileri sürülmüşse de, bilgiler alt özel sınıf uygulamacılanndan 

doğrudan sağlanamadığı için bir eksiklik olarak görülmüştür. 

Problem 

Alt özel sınıf uygulamalan ile eğitim kurumlannda zihin 

engeliiierin egitimine ilişkin durumu ve sorunları belirlemek için bu 

okull<:ıra doğrudan ulaşmak.. yöneticiler ve alt özel sınıf 

öğretnıcnlcrindcn elde edilen bilgiler ışığında bir değerlendirmeye gitmek 

daha sağ;lıl< lı olacaktır. Ne var ki ülke genelindeki tüm alt özel sınıflara 

ve zihin engellllerin cğ)rinünc ilişkin uygulamalara ulaşmacia sorunlarla 

karşılaşılabilccegi ve~ bilgi toplama araçlarının geri dönüş oranlarının 

düşük olabileceği göz önünde bulundurularak böyle bir çalışmanın il 

bazında gerçcldcştirilınesinin daha sağlıklı verilere ulaştırabileceği 

düşünülmüştür. 
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Bu düşünceyle Eskişehir ilindeki alt özel sınıf uygulamaları ile 

<\~itim lnın.ımlarındn zihin engeliiierin eğitimine ilişkin durum ve 

sorunlar belirlenerek genel bir degerlendirmeye gidilmiştir. 

Amaç 

Çalışmanın amacı Eskişehir ilindeki alt özel sınıf uygulamalan ile 

diger eğilim kurunılannda zihin engeliiierin eğitimine ilişkin durum ve 

sorunlan saptamaktır. 

Bu genel amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şunlardır: 

ı- Eskişehir ilinde özel egitim kurunılannın dışındaki örgün 

eğitim kurumlannda zihin engeliilere yönelik durumu belirlemek. 

a. Zihin engellilere yönelik eğitsel clCızenleıne bulunmayan 

kurumlarda zihin engellilere yönelik düzenleme bulunnıayış 

nedenini, 

b. Zihin engeliilere yönelik egitsel düzenleme bulunmayan 

kurum yönelicilcrini.n cngcllilerin cğ)t.iminc yönelik eğitsel 

önlemler için yapılacak düzenlemelere katılmak isteyip 

is ten ı e dil< k ri ni, 

c. Zihin engeliilere yönelik eğitsel düzenlenıe bulunmayan ve 

engcllilere yönelik eğitsel önlemler için yapılacak 

düzenlemelere katılmak istemeyen yöneticilerin katılmak 

isteıneyiş nedenleri, 

d. Engeliilere yönelik eğitsei önlem.Jer için yapılacak 

düzenlemelere h:atılmak isteyen yöneticilerin hizmet vermek 

istedikleri engel kümelerini 

belirlemek. 
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2. a. Esl\:işehir ilindeki zihin engellilerin okul öncesi egitim 

durumlarını, 

b. Eskişehir' deki alt özel sınıfların sayısını, 

c. Alt özel sınıfa devam eden zihin engelli öğrencilerin yaş ve 

cinsiyetlerine göre durumlarını, 

cl. Zihin cngclli çocukların Eskişehir ilindeki okuilaşma 

::>ranını, 

e. Alt özel sınıfa devam eden öğrencilerdeki ek engel durumunu 

belirlemek. 

~3. I!:skişehir ilinele alt özel sınıflardaki egitim ortaını türlerini 

belirlemek ve bu konudaki sorunlan araştırmak 

a. Alt özel sınıfların sınıf seviyelerine göre durumunu, 

b. Alt özel sınıf öğrencilerine destek egitim verilip verilmediğini, 

c. Normal sınıf içinde kaynaştırma uygulamasına yer verilip 

verilmediğini. 

d. Kaynaştınna programına katılan öğrencilere destek egitim 

verilip verilmediğini, 

e. Alt özel sınıf öğrencilerinin aileleri ile sınıf öğretmeninin 

ilişki kurma durumunu 

belirlemek. 

4. Alt özel sınınann fiziki ortamıanna ilişkin durum ve sorunları 

belirlemek. 

a. Alt özel sınıf bulunan okullarda kullanılan alanları, 

b. Alt özel sınıf bulunan okullarda kullanılan alanların amaca 

uygun olup olmadığını, 
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c. Alt özel sınıf bulunan okullarda zihin engeliiierin eğitiminde 

gereksinim duyulan fiziki alanları. 

d. 1\ll özel sınınarda zihinsel engeliiierin eğiliminde kullanılan 

araç-gereçleıi, 

e. Alt özel sınıflarda kullanılan araç - gereçlerin nereden 

sağlandığını ve sağlanan araçların yeterli olup olmadığını, 

f. Alt özel sınınarda zihinsel engelliler için gereksinim duyulan 

araç-gereçleri 

belirlemek. 

5. Alt özel sınıflardaki personelin durumunu ve personele ilişkin 

sorunları belirlemek. 

a. Alt özel sınıflarda görev yapan personelin türünü ve sayısını, 

b. Alt özel sınınarda görev yapan öğretmenierin özelliklerini 

(öğrenim durumu, engeliiierin eğitimine ilişkin bilgileri 

nerede edindikleri, görev süreleıi, görev yapma nedenleri. .. ), 

c. Alt özel sınıfı bulunan okulların yöneticilerinin engeliiierin 

eğitimine ilişkin eğitim görüp görmediklerini. 

d. Alt özel sınır bulunan okullarda alt özel sınıf öğretmeni 

dışında katkıda bulunan personel olup olmadığını, 

c. Alt özel sınıf bulunan okullarda zihin engellilerin eğitimi 

için gereksinim duyulan personel türünü 

belirlemek. 

6. Alt özel sınıflarda kullanılan eğitim programlarını ve 

programların uygulanınasında karşılaşılan sorunlan belirlemek. 

a. Alt özel sınınara kaydedilen öğrencilere ön değerlendirme 

yapılıp yapılmadığını. 
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b. Alt özel smıtlarda kullanılan eğitim programlarını. 

:. Alt. özel sınıflarda kullanılan eğitim programının yeterli 

bulunup bulunmadığını. 

d. Alt özel sınıflarda kullanılan eğitim progranılannın yeterli ve 

yetersiz bulunan yönlerini 

belirlemek. 

7. Alt özel sınıf bulunan okullarda yöneticilerin uygulamaya 

ilişkin karşılaştıkları sorunları belirlemek. 

a. Alt özel sınır bulunan okullarm yöneticilerinin uygulamaya 

ilişkin görfışlerini. 

b. Alt özel sınıflardan mezun olan öğrencilerin yönlendirilip 

yönlendirilmediğini, 

c. Alt özel sınıflardan mezun olan öğrencilere ilişkin izleme 

çalışınalarının yapılıp yapılmadığını. 

belirlem el<.. 

Öne ın 

Zihin cngcllilerin eğitilcrek sosyal ve ekonomik yönden bağımsız 

olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri, üretime katkıda bulunabilm~leri ve 

toplumsallaşmaları temel hedef1erdendir. Bu bireylerin zihinsel ve 

fiziksc l özel Uk1erin in geliş Li rilmesi. d urumlarının iyileştirilmesi 

sa.(};lana.u eJitim olanakları ile yalnndan ilişkilidir. 

Yapıları bu ~~aiışmanın alanda çaiışan yöneticilere ve eğitim 

personelint, Eskişehir'de zthin engel! i çocuklara yönelik eğitim veren alt 

özel sınıflardaki durumu a~:~ıklayıcı bir nitelik taşıyacağı: mevcut 

durumun iyileştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin alınacak 

önlemlere ışık tutacağı düşCınülmektcdi.r. 
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Sayıltılar 

t\raşL!nnada veri toplama aracı olarak gclişlirilcn anketienieki 

sorulara· yönetici ve öğretmenler tarafmdan verilen yamlların gerçeği 

yansıttığı h:abul edilmiştir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma: 

1- Eskişehir ilindeki ilk ve ortaöğretim kurumları. 

2- Es>;:işehir ilinde zihin engeliilere eğitim veren kurunılardan alt 

özel sınıflar ile sınırlıdır. 

Tanımlar 

Alt Ö?.el Sınıf: Zcka bölümü 45 -- ?4 ar<~sında olup. eğililcbilir zihin 

seviyesinde olan çocukların cğil.imleri için normal ilkokullar bünyesinde 

açılmış ve özel olarak geliştirilmiş progranun uygulandığı sınıflardır 

(M.E.B. Özel Eğitim Okulları Yönetmeliği). 

E-ğitilebi.lh Çocuklar İş Okulu: İlkokı...ıl mezunu olup. zeka bölümü 

jt">-75 arasında bulun<ın. bu sebeple üst öğrenime devam edemeyenlere 

uygtın meslek veya işin temel becerilerini kazandırmayı amaçlayan, 

(;ırak!Jk seviyesinde·. bir yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl eğitim veren 

gl'ındüzlü ve yarım yatılı özel eğilim okullarıdır {M. E.B. Özel Eğitim 

Okullan Yünctıneligi). 

Normal Sınıf İçinde Kaynaştırına: Engclli ~-ocııkl<ırın egitim 

gereksinmelerinin mümkün olduğunca nonnal eğitim ortamlarında ve 

nonnal yaşıUan ile bir1.ih:Le .karşılanması ilkesidir (Eripck. 1990). 
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Öğretilebilir Çocuklar Okulu: Zeka bölfıınleri 25-45 arasında olup, 

bu sebeple ilkokul e.[~itim ve öğretiminden yararlanamayan çocuklara: 

özbakımlarını yapabilme. çevreleriyle sağlıklı ilişki kurabilme. bu 

ilişkilerini geliştirme ve sürdürmelerine, kapasiteleri oranında sosyal 

yönden beceri Jç:azanmalanna ve topluma uyum sağ;lamalanna yardımcı 

olan gündüzlü ve yarım yatılı özel eğitim okullarıdır (M.E.B. Özel 

Eğilim. Okullan Yönetmeliği). 

Özel :gğitim: Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi için özel 

olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve bu 

çocukların özür ve özelliklerine uygun eğitim ortamlarında sürdürülen 

çalışmalardır (2916 sayılı yasa). 

Özel Eğitime Muhtaç Çocuk: Beden. zihin. ruh. duygu, sosyal ve 

sağlık özellikleri ve durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle 

nonnal eğitim hizıncllerinden yaradanamayan 4 - 18 yaş grubundaki 

çocuklardır (2916 sayılı yasa). 

RAM: Rehberlik Araştırma Merkezi. 

Zeka: Bir kişinin sözcük dağarcığı. sayılar. problem çözme. 

kavramlar vb. gibi geniş bir ranjdaki yeteneklerini kapsayan genel bir 

terimdir (Morgan, 1991 ). 

Zeka Bölümü: Çeşitli zeka ölçelderiyle sapt_anan. zeka yaşının 

takvim yaşına bölünerek 100 ile çarpılması sonucu elde edilen ve zeka 

dü.zeyin'n belirlenmesinde kullanılan sayıdu- (Morgan. 1991). 
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Zihin Engelli (Geri Zekalı): Doğumdan önce. doğum esnasında ve 

sonral\:i gelişim sürecinde oluşan çeşitli nedenlerle zihin. sosyal 

olgunluk, psikodevimsel gelişim ve fonksiyonlarında sürekli yavaşlama. 

duraklama ve gerileme sonucu olarak yaşıtlarına göre 114 ve daha 

yüksek oranda gerilik ve yetersizliği nedeniyle normal eğitim 

programlarından yaradanamayana "geri zekalı" denir (Eğitilebilir 

Çocuklar İlkokul Programı). 

1 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölCımdc. araştırmanın modeli. evren ve örneldeın. verilerin 

toplanması ilc verilerin çözümü ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer'

verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma Eskişehir ilinde zihin engelli çocuklara eğitim veren 

alt üzel Sinıf uygı.ılaınalan ilc diger eğilim kurumlannda zihin 

engcllilerin eğitimine ilişkin durum ve sorunları belirlemeye yönelik 

tekil taraın~:ı modelinde bir araştırmadır. 
? 

Evren ve Örneklem 

Araştırmcının evrenini Eskişehir'deki sınavla ögrenci alan Fen 

Lisesi, /\nadolu Lisclcri. Anadolu Meslek Liseleri ve özel liseler dışında 

kal;uı lüıu ilk ve ortali!~rcU.m kurumlan oluşturmaktadır. Araştırmada 

örneklenı a!mm<.tınıştır. 

Ara.ştınnanın evrenini oluşturan ilk ve ortaöğretün kurumları ile 

alt özel sınıfların scıyıları Tablo l 'de gösterilmiştir. 



1\UH.UM TÜH.Ü 

ilkokullar 

TABWI 

ARAŞTIRMANIN EVRENi 

İlkögrelirn okullan (ilk kısım) 

Bagımsız ortaokullar 

İlköp;rctiın okulları (Orta kısım) 

Lise bünyesinde ortaokul 

Genellise 

Meslek lisesi 

1\11 özel ~ınır 

TOPLAM 

Verller ve Toplanınası 

13 

SAYI 

59 

15 

lO 

15 

5 

ı o 

7 

31 

152 

Eskişehir'deki ilk ve ortaöğretim kurumu yöneticileri ve alt özel 

sınıf öğretmenlerinden bilgi toplamak amacıyla veri toplama aracı 

olarak iki ayrı anket geliştirilmiştir. Anketler uzmanların görüşüne 

sunulmuş. uzmanlarchm edinilen bilgiler ışığında yerıiden gözden 

geçi.rilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

YöneticiltT için gcllşUrilen anket, "Anket Formu I" ... :'\lt özel sınıf 

öğretrnenleri i<,:in geliştirilen anket ise "Anket formu II" olarak 

belirlenmiştir. (Anket Formu ı ve II ekte verilrniştir). Daha sonra. 

l~skişclıir ilinde zihin cngelli çocuklara eğitim veren kurumları 

beli.r1cmek için l.i:skişchir Miili Eğilim Müdürlüğünden ilcleki ilk ve 

ort<:ıöğrctiın kurumlan ile alt özel sınıf uygulaması bulunan okulların 

listesi alınmış ve bu listeye göre anket. formlan çoğaltılınıştır. Anket 

fonnlan, Eskiş.ehir Milli Eğ)tim :rv1üdürl-Cığü ya.rdınııyla. ilgili kişilere 

ula~;;t1nlarak veriler toplanmı9Lır. 
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li:vrcni oluşturan kurumlara gönderilen ve geri dönen anket sayıları 

ve yüzdeleri Tablo 2' de verilmiştir. 

TABW2 

UYGULANAN ANKETLERİN GERi DÖNMESi 

1\.UHUM TÜRÜ 
GiDEN Al'JKET GELEN ANKET GERi DÖNÜŞ 

SAYISI SAYISI (Y<ı 

İlköğretim Kurumu 104 104 ıoo 

Orta öğretim Kurumu 17 17 100 

AH özd sııııf 31 29 93 

TOPLAM 152 150 

Ankete toplam 121 ilk ve ortaöğretim lnırumu katılmıştır. Bu 

kurumların 104'ü (%86) ilköğretim kurumu. 1 Tsi (%14) ortaöğretim 

kururnudur. 

İlköğretim kurunılarının 31 'inde alt özel sınıf uygulaması 

mevcuttur. Ancak 27 ilköğretim kurumu yöneticisi alt özel sınıfa ilişkin 

soruları yanıtiamıştır. 

:3 ı alt özel sınıf öğrd.rncnine gönderilen anketlerden ise 29'u geri 

dönmüştür. 

Verllerl.n Çözümü ve Yonunlanması 

Araştı;rn::ının aııw.cına yönelik olarak toplanan verilerin çözümü 

i~·irı anket rormlannda yer :.:ılan sorulara verilen yanıUar elde çeleleme 

yapılarak sayısal verilere dönfıştürülmüştür. Daha sonra bu veriler. 

arrıaçlar gözönünde bulundurularak belli başlıklar altında toplanmış, 

yüzdeleri almarak tablo ve grafikler oluşturulmuştu.r. 
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BÖLÜMID 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde Eskişehir ilindeki alt özel sınıf uygulamalarına ilişkin 

durun1 ve sorunlar kaynak tarama ve ulaşan anket sonuçlarına dayalı 

olarak amaçlar bölümünde belirtilen sırayla verilmiş ve yorumları 

yapılmıştır. 

Eskişehir'de Özel Eğitim Kurumlannın Dışındaki Örgün Eğitim 

Kurunılannda Zilıin Engeliilere Yönelik Düzenlemelere İlişkin Durum 

Eskişehir'de özel eğitim kurumlarının dışındaki örgün eğitim 

kurumlannda zihin engellilere yönelik düzeniemelerin bulunup 

bulunmadığını bclirlcnıek üzere toplam 121 ilk ve ortaögrct i nı kunımu 

yöneticisine anket forımı gönderilmiştir. 

Veri toplama aracından elde edilen bilgilere göre I<.:skişchir'ckki 

ortaöğretinı kurunılannda zihin engeliilere yönelik eğitsel chizrnleme 

bulunmamaktadır. H.ehbcrlik Araştırma Merkezi Müdürlügünden alınan 

bilgiye göre 1992-1 99~-3 öğretim y1lı itibariyle Eskişehir'deki 30 ilköğretim 

kurumunda 31 alt özel sınıf mevcuttur. Ancak an h: ete katılan 104 

ilköğretim kurumu yöneticisinden 2Tsi okullannda zihin engellilerc 

yönelik egitscl düzenleme bulunduğunu belirterek uygulamaya ilişkin 

sorulan yamtlamıştır. 
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Zihin Engellllere Yönelik Eğitsel Düzenleme Bulunmayan Öğreti 

Kurumlannda Zihin Engellilere Yönelik Eğitsel Düzenleme Bulunmayış 

Nedeni 

Zihin engellilere yönelik eğitsel düzenleme bulunmayan öğretim 

kurumlarındaki yöneticilere zihin engellilere yönelik eğitsel d üzenleme 

bulunınayış nedenleri sorulnıuştur. Bu soruya alınan yanıtlar Şekil l'de 

gösterilmiştir. 

ŞEKİL 1 

ZİHİN ENGELLİLERI~ YÖNELİK EGİTSEL DÜZENLEME BULUNMJ\YAN 

ÖGRETİM KURUMLARINDA ZİHİN ENGELLİLERE YÖNELİK EGİTSEL 

DÜZENLEME BULUNMAYIŞ NEDENi 

(~lb7.44 

<Vtı6.38 

<V<ı4.2f. 

<J.iı21.28 
0f<ı60.65 

• Uyg. Mekan olmaması 

m Zih. eııg. ög. olmaması 

[j] Diger 
121 RAM'in önerrncmesi 

D Yeterli u;.-;m. olmaması 

Zihin cngellilcrc yö_nelik egitscl düzenleme bulunmayan toplam 94 

ilk ve ortaöğretim kururnunun %60.65'inde zihin cngellilere yönelik 

eğitsel düzenleme bulunmayış nedeni olarak uygun mekan olmaması 

gösterilmiştir. Bunun yanısıra il genelinde ilk ve ortaöğretim 

kurumlannda ikili öğretimin uygulanması ve sınıfların kalabalık olması 

nedeniyle yöneticilerin mekan konusı..ındaki görüşlerinin gerçeği 

yansıttığı d~işünülebilir. 
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Zihin engeliiierin eğitiminde yapılandırılmış fiziki ortamıara 

gereksinim vardır. Eskişehir'de zihin engeliilere yönelik eğitsel 

düzenleme bulunan kurum sayısının az olmasında llziki ortamlardaki 

yetersizliğin önemli bir payının olduğu düşünülebilir. 

Zihin engeliilere yönelik eğitsel düzenleme bulunmama nedeni 

olarak %21.28 oranı ile 2. sırayı zihin engelli öğrenci olmaması 

alınaktadır. "Zihin engelli öğrenci olmaması" seçeneğini işaretieye n 

okullann o/o52.38'ini ortaöğretim kurumlan oluşturmaktadır. Bu 

durum zihin engelli öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına gelineeye 

değin · elenmesi ya da aileleri tarafından üst öğretim kurumlarına 

gönderilmek istenmemcsindcn kaynaklanabilir. 

Diğer seçeneği işaretleyen 4 yöneticiden ı 'i öğretmenierin 

istememesi, ı 'i velilerin istememesi, 2'si konunun bilinmemesini zihin 

engeliilere yönelik eğitsel düzenleme bulunmayış nedeni olarak 

göstermiştir. 

Zihin Engellllere Yönelik Eğitsel Düzenleme Bulunmayan Kurumların 

Yöneticilerinin Eğitsel Düzenlemelere KaWmak İsterne Durumu 

Eskişehir ilinde engeliilere yönelik eğitsel düzenleme bulunmayan 

kurum yöneticilerinin bu tür eğitsel düzenlemelere katılmak isteyip 

istemediklerine ilişkin soruya verdikleri yanıtlar ise Şekil 2'de 

özetlennı iş dr. 
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ŞEKİL2 

ZİT-TİN ENGELLİLEHE YÖNELİK EGİTSEL DÜZENLEME BULUNMAYAN 

KURUM YÖNETiCiLERİNİN ENGELLlLERiN EGİTİMİNE YÖNELİK 

DÜZENLEMELERE KATILMAK İSTEME DURUMU 

(~'<>2. 10 

0;\ı48.95 <?tM8.95 

• Kalılınam 

ri Katılının 

D Yaıııt yok 

Zihin ~~ngellilerc yönelik eğitsel düzenleme bulunmayan 94 ilk ve 

ortaöğretim kurumundan 46'sının (%48.95) yöneticisi "Engellilerin 

eğitimine yönelik eğitsel önlemler için yapılacak düzenlemelere katılır 

mısınız?" sorusunu EVET. 46'sı (%48.95) BAYIR biçiminde 

yanıtlamıştır. İki yönetici ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Engellilerle çalışmak sorumluluk ve özveri isteyen bir iştir. 

Yöneticilerin yarıya yakını sorumluluk üstlenıneye hazır görünmektedir. 

Soruyu HAYli< şeklinde yanıtlayan yöneticilerin %30.43'ü ortaöğretim 

kurumu yöneticisidir.Geriye kalan yöneticilerin bir bölümünün 

okullannda uygun koşulların olmadığı, bir bölümünün ise bu konuda 

sorumluluk üstlenmcye hazır olmadıklan düşünülebilir. 
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Engellilere Yönelik Eğitsel Önlemler İçin Yapılacak Düzenlemelere 

Katılmak İsterneyen Yöneticilerin Katılmak İstemeyiş Nedenleri 

Engeliilere yönelik eğitsel önlemler için yapılacak düzenlemelere 

katılmak istemeyen yöneticilerden gerekçelerini belirtıneleri istenmiştir. 

Alınan yanıtlar gruplandırılarak Tablo 3'te gösterilmiştir. 

TABW3 

YÖNETiCiLERiN ENGELLiLERE YÖNELİK EGİTSEL 

DÜZENLEMELERE I\ATILMAK İSTEMEYİŞ NEDENi 

YÖNETiCiLERiN GEREKÇELERİ n 

Konu ile ilgili egitim almamış olma 21 

Okulda uygun mekan olmmnası 12 

Okulda özel egit.imci olmaması 6 

Okulda zibin engclli ögreııci olmaması 6 

Liseele zihin engellilcrin başarılı olamayacağı 3 

Zaman Yetersizliği 4 

TOPLAM 55 

(Vo 

43.64 

21.82 

10.91 

10.91 

5.45 

7.27 

100.00 

Engellilere yönelik eğitsel önlemler için yapılacak düzenlemelere 

katılmak istemeyen 46 yöneticiden 2'si soruyu yanıtlaınamış: 8 yönetici 

iki gerekı,~e. 1 yönetici üç gerekçe, 34 yönetici ise tek gerekçe 

göstermiştir. 

Birden fazla gerekçe gösteren yöneticilerin yanıtları Tablo 4'te 

gösterilmiştir. 



YÖNETİC İ 

SAYISI 

3 

ı 

ı 

2 

ı 

ı 

TABW4 

YÖNETiCiLERiN ENGELLİLI<:RE YÖNELİK EGİTSEL 

DÜZENLEMELERE I\:ATILMi\YIŞ NEDENLERİ 

GEREKÇELER 

Mekan yetersizli~l. okulda özel e~ıtımci olmaması 

. okulun kalabalık olması 

. alanda e~itim almamış olma 

. engelli ö~renci olmaması 

. özel (',0;it im almamış olma. ok. öz. e",O;t. olm. 

Oluılda özel cgil iınci olmaması. enp;clli ögrenci olmamcısı 
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Tablo 3'te görüldügü gibi yöneticilerin engeliilere yönelik egitsel 

önlemler için yapılacak düzenlemelere katılmayış nedeni olarak ilk 

sırayı konu ile ilgili egitim almamış olma: 2. sırayı mekan yetersizligi 

almakt<1dır. 

Bu ch:rum yöneticikı-in engeliilere yönelik eğitsel düzenlemeler için 

öncelikle özel eğitim konusunda egitim almış olma ve uygun mekanların 

bulunması gerektiginin bilincinde olduklannı göstermektedir. 

Bu tür düzenlemelere katılmak istemeyiş nedeni olarak 6 

yöneticide okulda özel egitimci olmamasını gerekçe olarak göstermiştir. 

EngeliHere Yönelik Eğitsel Önlemler İçin Yapılacak Düzenlemelere 

Katılacak Yöneticllerlıı Hizmet Vermek İstedikleri Engel Kümeleri 

Veri toplama aracı ile toplam 121 ilk ve ortaögret.iın kurumundan 

94'ünde engellilere yönelik eğitsel düzenleme olmadığı belirlenmişti. Bu 

kurumların yöneticilerinden 46' sı (%48.95) engeliilere yönelik eğitsel 
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önlemler için yapılacak düzenlemelere katılacaklarını belirtmiştir. Bu 

yöneticilerin hizmet. vermek istedikleri engel kümelerine göre durum 

Tablo 5't.e gösterilmiştir. 

TABW5 

ENGELLİLf~RE YÖNELİK EGİTSEL ÖNLI~MLER İÇİN YAPILACAK 

DÜZENLEMELERE KATILACAK YÖNETiCiLERiN HİZMET VERMEYi 

TERCiH ETTiKLERİ ENGEL KÜMELERİNE GÖRE DURUM 

ENGEL KÜMESi n <J.1ı 

1- işitme Engcllilcr 18 28.02 

2- Bedensel yclersizligi olanlar 15 23.43 

3- Zihin 14 22.00 

4- Konuşma ll 17.18 

5- Göm1e 6 9.37 

Ankete katılan okul yöneticilerinden 6'sı iki engel kümesine, 3 

yönetici 5 engel kümesine, 1 yönetici 3 engel kümesine hizmet vermek 

istediğini belirtmiştir. 2 yönetici soruyu yanıtlamamış, 34 yönetici ise 

tek engel kümesine hizmet vermek istediğini ifade etmiştir. 

Elde edilen verilere göre hizmet verilmek istenen engel kümeleri 

içinde ilk sırayı işitme engelliler. 2. sırayı bedensel yetersizliği olanlar. 

3. sırayı ise zihin engelliler almaktadır. işitme engeliiierin ilk sırayı 

alnıasında bu çocuklarm işitme cihazı yardımıyla normal öğrenciler için 

hazırlanan eğitim programlanndan daha kolay yararlanabileceklerinin 

ve egitim ortamıanna daha kolay uyum sağlayabileceklerinin 

düşünülmesi dl<.cn obbilir. 

Görme engeliiierin son sırayı alnıasının nedeni ise farklı eğitim 

araçlarına (kabartma alfabe, konuşan kitaplar gibi) gereksinim 

duyulacağı düşüncesi olabilir. 
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Eskişehir İlindeki Zihin Engellllere İlişkin Genel Dunun 

Bu bölümde Eskişehir ilindeki zihin cngclli çocukların okul öncesi 

eğilim durumları, all özel sınıfa devanı eden zihin cngclli çocukların yaş 

ve cinsiyetlerine göre dağılımları, Eskişehir ilindeki okullaşma oranı, 

zihin engelli öğrencilerin alt özel sınıfa yerleştirilmesinde karann kim 

tarafından verildiği ve alt özel sınıfa devam eden zihin engelli 

öğrencilerin ek engel durumuna ilişkin bulgu ve yorumlara yer 

verilmiştir. 

Eskişehir İlindeki Zihin Engelli Çocukların Okul Öncesi Eğitiın 

Durumlan 

Türk Eğitim Sisteminde okullarda yürütülen örgün eğitim 

hizmetlerinin ilk basamağını okul öncesi eğilim oluşturmaktadır. Zihin 

engelliler söz lwnusu olduğunda okul öncesi eğitimin dahcı da önem 

kazandığı söylenebilir. Çünkü çocuktaki engelin erken farkedilmesi, 

tanılaın<-nL n erken yapılması ve eğitime cr h: en başlanması çocuğun 

gclişiınini olurnlu yönde etkileyen etmenlcrdir. 

Eskişeilir ilindeki zihin engelli çocukların okul öncesi eğitim 

durumlarını saptamak amacıyla okul yöneticileri için hazırlanan anket 

fonnurıda okul üneesi sınıflar ve bu sınınarda zihin engelli öğrencilerin 

bulunı.ıp buh.mınadı§~ına ilişkin sorulara yer verilıniştir. 

Ankete kat ı ian 104 ilköğr~lim kurumu yöneticisinden 8l'i (%77.88) 

"Okulı...ınuzda okul üneesi sınıf uygulanıası var ını?" sorusunu 

yaıııllamıştır. Alınan yanıtlardan okulların 34'ünde (%41.97) okul 

öncesi sınıf uygulaması olduğu anlaşılmaktadır 



23 

"Oln1l öncesi sınıfa kayıtlı zihin engclli öğrenci var mı?" sorusuna. 

okul öncesi sınıf uygulaması bulunan 34 okuldan 6'sının (o/o 17 .64) 

yöneticisi EVET şeklinde yanıt vermiştir. 

Okul öncesi sınıflara kayıtlı zihin engelli öğrencilerin sayısına 

ilişkin soruya alınan yanıtlardan da 6 okul öncesi sınıfın her birinde 

birer zihin engelli öğrenci olduğu ortaya çıkmıştır. 

Buradan yola çıkılarak Eskişehir ilinde zihin engeliilere yönelik 

okul öncesi sınıf uygulaması bulunmadığı: 6 zihin engelli çocuğun 

normaller için açılan okul öncesi sınıflara devam ettiği söylenebilir. Bu 

sonuçta eğitilebilir düzeydeki zihin engelli çocukların okul öncesi 

dönemde aile tarafından farkedilemenıesi. özel eğitime gereksinimi 

olanları bcli~·lcmeye yönelik tarama çalışmalarının yaygın olarak 

yapılmaması, yerel yönetim görevlileri tarafından bildirme 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi etkenierin rolü olabilir. 

Bunun yanında mekan, araç-gereç ve personel yetersizliği gibi 

sorunların cla etkili olabileceğ;i düşünülmektedir. 

Eskişehir İlindeki Alt Özel Sınıflann Sayısı 

Alt özel sınıflar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı normal ilkokullar ve 

ilköğretim okulları bünyesinde öğrenme güçlüğü olan veya eğitilebilir 

düzeydeki zihin engclli çocuklar için açılan sınınardır (M.E.B. 1991: 80). 

Eskişehir il merkezinde ı 993 yılı itibariyle 30 okulda 31 alt özel 

sınıf olduğa belirlenmiştir. Ayrıca Çifteler. İnönü ve Sivrihisar'da da 

birer ah özel sınıf olduğu belirlenmiş, ancak bu ilçelere gönderilen 

anket.lcr geri dünıııcnıişUr. 

I~skişchir'dc all özel sınınarın bulunduğu okullar Ek l'de 

verilmiştir. 
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Eskişehir'deki okullarda alt özel sınıf uygularnasının başladığı 

yıllara göre durum Tablo 6'da verilmiştir. 

TABW6 

OKULLAHDA ALT ÖZEL SINIF UYGULAMASININ BAŞLADIGI YILIARA 

GÖRE DURUM 

UYGUlAMANIN BAŞlADIGI YIL n %ı 

1980'den önce 13 12.0 

1980- ı983 5 lG. ı 

1984- ı987 4 13.0 

ı988- ı99l ı 3.2 

199l'den sonra ı 3.2 

Açılış Yılına ilişki Bilgi Eclinilemeyen 7 22.5 

TOPLAM 31 100.00 

Eskişehir'de alt özel sınıf uygulaması bulunan 30 okuldan yalmzca 

27 okul yöneticisi alt özel sınıfa ilişkin soruları yanıtlamıştır. Alt özel 

sınıfa ilişkin soruları yanıtlayan 27 yöneticiden Tü alt özel sınıf 

uygulamasının başladıgı yıla ilişkin soruyu yanıtlamanııştır. Alt özel 

sınıfa ilişkin soruların yanıtlannıayışı anl<et formunun yöneticiler 

tarafından dikkatlice incelenmemiş olmasından kaynaklanabilir. 

Eskişehir'deki alt özel sınıfların 13 tanesi (%42) ı 980'den önce 

açılmıştır. 1988'den sonra ise 2 alt özel sınıf (%6.4) açılmıştır. ı 980 

öncesine göre son yıllarda alt özel sınıflarm daha az sayıda açılması, 

var olan alt özel sınıf sayısının Eskişehir için yeterli olması şeklinde 

yoruınlanabiHr. Ancak. bu durumun alt özel sınıf açıiabilmesi için 

gerekli koşulların saglanamarnasından kaynaklandığı da düşünülrbilir. 
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Alt Özel Sınıfiara Kayıtlı Zihin Engelli Öğrencilerin Yaş Ve 

Cinsiyetlerine Göre Durumu 

Eskişehir'deki 31 alt özel sınıf öğretmeninden 29'u ankete katılmış. 

öğrenci sayısına ilişkin soruyu 27 öğretmen yanıtlamıştır. 

Anket sonuçlanna göre alt özel sınıflardaki öğrencilerin yaş ve 

cinsiyete göre dağılıını Tablo Tte verilmiştir. 

TABW7 

1992-1993 ÖGRETİM YILINDA ALT ÖZEL SINIFLARA .KAYlTLI ZİI-IİN 

ENGELLİ ÖGHENCİLEH.İN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAGILIMl 

YAŞ GRUPLAHI 
CiNSiYE'li 

7-11 YAŞ 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ TOPLAM 

Kız 55 34 3 92 

% 5~J. 7~) 3G.D5 ~3.2G 100.00 

Erkek 86 52 3 141 

!lt() 61.0 36.88 2.12 100.00 

GENEL TOPLAM 233 

Tablo Tde göüldüğü gibi 27 alt özel sınıftaki 233 zihin engelli 

ögrencinin 92'sini (%39.49) kızlar. 141'ini (%60.51) erkekler 

oluşturmaktadır. 19S)0 genel nüfus sayıım sonuçlarına göre Eskişehir 

ilinde okul. çağındaki nüfusun %49'unu ( 122.039) kızlar. %51'ini 

(127 .131) erlc.ekler oluşturmaktadır (DİE. 1991). Kız ve erkeklerin genel 

nüfus içindeki oranları ile alt özel sınıfa devam eden kız ve erkek 

çocukların oranlan karşılaştırıldığında okullaşmanm kızlarda daha 

düşük oranda olduğu görülmektedir. Bu durumda zihin engelli kız 

çocukların eğitimine gereken önemin yeterince verilmediği söylenebilir. 
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Alt özd sınıfa devam eden toplam 92 kız öğrencinin 55'i (%59. 79); 

141 erkek öğrencinin 86'sı (%61) 7-11 yaş grubunda; kız öğrencilerin 

')4 · ·· (0 /. '>(' or::) 1 1 ·· ~ ·ı · r::2· · (0 /. 36 88) · 12 1 r:: 1 J ,ı ·u ;o-ı).,},) . cı- u~" ogrencı enn ,) sı ;o . . ısc. - ,) yaş gnı )UIH a 

yer almaktadır. 

Daha yukarı yaş gruplarına dahil olan kız ve erkek öğrenci sayılan 

ise her iki cinsiyet için oldukça düşüktür. 

Eğitilebilir düzeydeki zihin engelli çocukların okul çağına 

geldiklerinde farkedilmeleri ve alt özel sınıflara yerleştirilmeleri her iki 

cinsiyet için ele okullaşmanın 7 -ı 1 yaş grubunda yoğunlaşmasının en 

önemli etkenlerinden biri olarak görülebilir. 

Üst yaş gruplarında okullaşma oranlarının düşük olması ise. bu 

yaş gruplanndaki çocukların daha önce bu eğitimden geçmiş olma 

olasılığını akla getirmektedir. Çünkü son yıllarda zihin engeliiierin özel 

egitim nlabikccldcri konusunda ailelerin çeşitli kanallardan 

bilinçlendirildiği gözlenmektedir. Bunun yanında alt lü"ıltür grubundaki 

ailelerin zihin engelli bir çocuğa sahip olmanın verdiği utançla 

çocuklarını saklama ve eğitimlerine gereken önemi vermeme sıklıkla 

karşılaşılan bir durumdur. Yaşı büyüdükçe eğitimden yararlanmasının 

gereksiz ve olanaksız olduğu düşüncesi de ailelerin zihin engelli 

çocuklarını ol\.ula göndermelerini engelleyen bir durum olarak 

görülebilir. 

Eskişehir' de Zihin Engelli Çocuklann Okullaşma Oranı 

1990 genel nüfus sayımı sonuçlanna göre Esk.işehir ilinde okul 

çnguıdaki kız ve erkek çocukların toplam sayısı 249.170't.ir (DİE. 1991). 

Uluslararası ölçülere göre zihin engellilerin genel nüfus içindeki 

oranınır .. %03 olarak kabul edildiği göz önüne alınırsa. Eskişehir ilinde 
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7 48 zihin engellinin olduğu varsayıla bilir. 27 okuldan alınan yanıtıara 

göre alt özel sınınara devam eden zihin engeliiierin sayısı 233'tür. Okul 

öncesi sınınaı-a kayıtlı zihin engelliler ele eklendiginde. Eskişehir'de 

eğitim olanaklanndan yararlanan zihin engelli çocuk sayısı 239 

olmaktadır. Bu bilgiler ışığında Eskişehir'de zihin engelli çocukların 

okullaşma oranı %32 olarak hesaplanabilir. 

Bu sonuçtan yola çıkarak Eskişehir ilinde zihin engeliiierin 

okullaşma oranının düşük olduğu söylenebilir. Oranın düşük 

olmasında zihin engelliler için okul öncesi e ği tim kurumlannın 

bulunmaması. okul çağındaki zihin engeliiierin çeşitli nedenlerle 

(tanılanınanıış olma. yakın çevrede alt özel sınıf bulunmaması. .. vb.) 

normal sınınara devam etmek zorunda kalmaları gibi etkenler rolü 

olabilir. Bunun yanında ailelerin. rehberlik araştırma merkezindeki 

görevlilerin ve yerel yöneticilerin yeterince işbirliği içinde olmadıkları da 

düşünülebilir. 

Zihin Engelli Çocukların Eğitim Kununlanna Yerleştirilmesi 

2916 sayılı Özel Egitime Muhtaç Çocuklar Yasasına dayalı olarak 

çıkarılan "Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitim Uygulamalan 

Yönetmeliği"ne göre alt özel sınınarın a~~ılması. öğrenci seçimi. 

yerleştirilmesi ve etkinlikleı-in izlenmesi görevi rehberlik araştırma 

merkezlerine verilmiştir. 

Rehberlik araşt ırma merkezinde yapılan testler sonucu zeka 

böll'ımü 4fı-75 arasmda olan zihin engelli çocuklar alt özel sınınara 

yerleş tirilmektedir. 

Ankete kalılan 29 alt özel sınıf ögretmeninin "zihin engelli 

öğrencinin alt özel sınıfa kabulü" konusunda verdiği yanıtlar Tablo S'de 

gösterilmiştir. 
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TABWS 

ESKjŞEHİR'DE ZİHİN ENGELLİ ÖGRENCiLB::RİN N.-T ÖZEL SINlFA 

KABULÜ KONUSUNDA KARARIN KİM TARAFINDAN VERİLDİGİ 

ÖGRETMEN 
SAYISI 

16 

2 

1\ARARIN KİM TARAFINDAN YERİLDİGİ 

I~elılıerlik Araşlııına Merkezi 

HAM+ Okul Müdürü+ Sınıf Ögretnıeni + Ögrenci Yelisi 

HJ\M + Olnıl Müdürü+ Sııııf Ögrclmcni 

HAM + Okul Müdürfı + Ögrenci Yelisi 

1 Okul Müdürü +Sınıf Ögrelnıeni + Ögrenci Yelisi 

HJ\M + Okul Müdürü 

HAM + Öğrenci Yelisi 

Okul Müdürü + Öğrenci Yelisi 

1 S ımf Ögrel m eni 

Ögreııci Yelisi 

1 TOPLAM 29---------------------------------' 

Tablo 8'den anlaşılaea,gı gibi öf~relmenlerin verdikleri yanıtlar çok 

çeşitlidir. 16 ögretmcn ögrencilerin all üzel sınınara yerleştirilmesinde 

tek k::ırar verici olarak Rl\.M'ı kabul etmektedir. 2S ögretmen tarafından 

diger kişilerin (sınıf ögrclmeni.. okul mfıclüri'ı, öğrenci velisi) yanısıra 

RAM'ın karar verici ol<1J··~ık görilimesi ögrencileriıı özel alt sınıflara kabul 

edilmesinde, RAM'da .ı.~örcvli ı_ızmanlara güven duymalan veya bunu 

onların görevi olarcık görmeleri şeklinde yorumlanabilir. Ögretmenlerin 

4'ü tarafınd::m öğrencilerin nH özel sınıflanı yerleştirilmesinele Hl\1\tfdan 

hiç sö:~ cdilrnenıesi dikkai. c;ekicidir. Bu durum, bu öğrelınenlcrin zihin 

cngelli ö.ğn.rıcilcrin nH ÖZ(~! sınıfa. y(~rleştirilmesi h:onusunda yeterince 

bilgi sahibi olmanıa::;ıncbı ı kaynaklanabilir. 
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Alt Özel Sınıfa Devam Eden Öğrencilerdeki Ek Engel Durtunu 

/\n lu~ tc ka t.ılan 29 öğretmenden 3'Cı (% 1 0.35)'i "Sınıfınızdaki 

öğrencilerde ek engel durumu var mı?" sorusunu yanıllamanıış. 3'ü 

(%10.35) BAYIR. 23'ü (%79.30) EVET şeklinde yanıtlamıştır. Alt özel 

sınınardaki zihin engelli öğrencilerin ek engel durumu Şekil 3'te 

gösterilmiştir. 

ŞEKİL3 

AI;r ÖZI~L SINlFA DEVAM EDEN ZİHİN ENGELLİ ÖGRENCİLERDE EK 

ENGEL DURUMU 

<Vı)l0.35 

• Evel 

FA Hayır 

El Yanıt yok 

Şekilden de anlaşıldığı gibi bu durum zihin engelli olan çocukların 

büyük bir bölümünde ek engel de olduğunu düşündürmektedir. Bu 

çocuklarw zilıin engeli nedeni ile kendilerini tehlikelere karşı 

koruyamaınalan, yct işkinlcrle iletişim eksikliği. beyin hasarı vb. 

durumlar ek engelin nedeni olarak görülebilir. 

Ek engel türlerine ilişkin dağılını ise Tablo g·cıa verilmiştir. 
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TABW9 
EK ENGELi BULUNAN ÖGRENCİLERİN ÖZÜR TÜRÜ VE CİNSİYETE 

GÖRE OACILIMI 

EK ENGELiN TÜRÜ 
CiNSiYET 

DİLVE GÖRME iŞiTME I3EDEN. UYUM TOPLAM 
KON. YET. PROB. 

Kız - 4 16 ll 4 35 

<Xı - 5 18 13 5 -

Erkek 3 3 22 1:3 ll 52 

% 3 :~ 25 15 13 -

TOPLAM 3 7 38 24 15 87 

Ankete katılan 29 öğ;retnıenden 6'sı öğ;rencilerin ek özür türüne 

ilişkin soruyu yanıtlamamıştır. 3 sınıfta ek özürü olan öğ;renci 

bulunmamaktadır. 

Tablo 9'a göre Eskişehir'de alt özel sınıflara devanı eden 233 

öğ;rencinin 87'sinde (%37 .34) ek engel durumu bulunmaktadır. Bu 

ö,ğrencilerin 35'i (<Vo40.23) kız, 52'si (%59. 77) erkektir.Anket bulgularına 

göre 20 sınıfla 16 kız (%18). 22 erkek (%25) öğ;rencide dil ve konuşma 

engeli görülmektedir. Dil gelişimi ile zihin gelişimi birbirinelen 

soyutlanaınayacağ;ından bu durum olağ;an karşılanabilir. Bunun 

yanısıra zihin engclli olmaları nedeniyle bu çocuklarla yeterince iletişim 

kurulmamış olabileceğinin de bu duruma neden olduğu düşünülebilir. 

Tablo 9'dan anlaşılacağı gibi ek engeli bulunan 87 zihin engelli 

öğrencinin %13"ü (ll) kız. %15'i (13) erkek olmak üzere %28'ini (24) 

bedensr:1 yetersizliği olanlar; %5'i (4) kız, %13'ü (1 1) erkek olmak üzere 

% 18'ini uyum problemi olanlar; %5'i (4) kız. %3'ü (3) erkek olmak üzere 

%8'ini (7) işitme engeli olanlar oluşturmaktadır. Ayrıca 3 erkek 

öğ;rencide (%3) görme engeli mevcuttur. 
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Alt Özel Sınıflardaki Eğitim Türlerine İlişkin Durum 

Araştırmanın Ü<,'Üncü alt amacı "Eskişehir ilinde alt özel 

sınıDardaki eğitim ortamı türlerini belirlemek ve bu konudaki sorunları 

ara.ştırnıak" şeklinde ifade edilmiştir. Bu çerçevede veri toplama araçları 

ile alt özel sınıfların sınıf seviyelerine göre durumu. alt özel sınıf 

ögrcncilcrinc destck eğitim verilip verilmediği. normal sınıf i~~inde 

kaynaştırma uygulamasına yer verilip verilmediği. kaynaştırnıa 

progranuna katılan öğrencilere destek eğitim verilip verilmediği ve alt 

özel sınıf öğrencilerinin aileleri ile sınıf öğretmeninin ilişki kurma 

durumu araştırılmış: elde edilen bulgular ve yonımlnrına bu bölümde 

yer vcrilmi:;7tir. 

Eskişf'hir'de zihin engelli çocukların eğitimleri daha çok normal 

ilkokullar bünyesindeki alt özel sınıflarda sürdürülmekte. bunun 

yanısıra sistemli olmamalda birlikte normal sınıf içinde kaynaştırma 

uygulamasına da yer verilmektedir. Anket sorularına alınan 

yanıtlardan,alt özel sınıf öğrencileri ile normal sınıflara derse giden 

zihin engelli öğrencilere pek de düzenli sayılmayacak destek eğitim 

hizmetlerinin sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Alt Özel Sııııflann Sınıf Seviyelerine Göre Dunrmu 

Alt özel sınıflar Bakanlığa bağlı normal ilkokullar bünyesinde 

öğrenme güçlüğü olan veya eğililebilir düzeydeki zihin engelli çocuklar 

için açılan sınıilardır. Yönetmeliğe göre özel sınıf açıiabilmesi için aynı 

engel grubundan ortalama 10 öğrencinin bulunması gereklidir. 

Eskişehir'deki alt (izcl sınıf uygulamalarında zihin engelli 

öğrenciler birleştirilmiş sınıllarda (1. ,2.,3 . .4. ve ~). sını !lar bir arada). ya 

da I devre, Il devre birlikte eğitim görmektedirler. I. devre. 7-1 O yaş 
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arasındal\:i çocukların yer aldığı 1. 2. 3. sınıfları: II. devre ise 4 ve 5. 

sınıfları kapsamaktadır. 

Eskiş:~lıir ilinckki alt özel sınıfların sınıf seviyesine göre dağılımı 

Tablo lO'da verilmiştir. 

TABWIO 

ALT ÖZEL SINIFLARlN SINIF SEVİYELERİNE GÖRE DAGILIMI 

SINIF SEViYESi ll <ı« ı 

Uirleşlirilıııi:;; sıııır 25 92.50 

I. Devre 3.75 

Il. Devre 

I. - Il. Devre ı 3.75 

'---·-· 

Tablo IO'da da görüldüğü gibi ulaşan anket sonuçlarına göre 

Eskişehir'deki alt özel sınıfların %92.50'si birleşlirilmiş sınıf özelliği 

göstermektedir. Bir okulda yalnızca I. devre, 1 okulda ise I ve II. devre 

olmak üzere iki alt özel sınıf mevcuttur. 

Eğitimin birleştirilmiş sınıflarda sürdürülmesi, sınıf seviyelerini 

oluşturacak yeterli sayıda öğrencinin olmadığı biçiminde 

yoruınlanabilir. Bunun yanısıra bu durunnın all özel sınıflarda 

görcvlcndirilecek yeLedi personelin olmaması. mekün yetersizliği. araç

gereç yetersizliği, ... gibi nedenlerden de kaynaldandığı düşünülebilir. 
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Alt Özel Sımf Öğrencilerine Destek Eğitimi Verilme Durumu 

Zihin engelli çocukları normallerden ayıran en önemli özelliklerden 

biri. bu çocukların geç ve güç öğrenmeleridir. Bu durum zihin engeliilere 

destek eğitim hizmetlerinin verilmesini gerekli kılmaktadır. 

Eskişehir ilindeki alt özel sınıf öğrencilerine destek eğitimi verilme 

durumu Şekil 4'te gösterilmiştir. 

ŞEKİL4 

ALT ÖZEL SINIF ÖGilliNCİLERİNE DESTEK EGİTİMİ VERİLME 

DURUMU 

<Vcı5l. 70 
<!tb41.30 

• Destek eg. verilnıiyor 
FJ1 Gereks ol. veriliyor 

lffi1 Hepsine veriliyor 

[] Yanıt yok 

Şekil 4'te görüldüğü gibi ulaşan anket sonuçlarına göre Eskişehir 

ilindeki 29 alt özel sınıfın yalnızca 1 'inde (%3.50) tüm öğrencilere. 12 

okulda (%41.30) gereksinimi olanlara destek eğitimi verilmekte 15'inde 

(%5 1.70) destek c.git.im verilmemektedir. (%3.50) oranını karşılayan 1 

öğ;rctınenin soruyu yanıtsız bırakması öğ;retmenin böyle bir 

uygulamadan haberdar olmadığını veya bu tür uygulamanın 

yapılmaclığ:mı düşünclürrnckteclir. 

Alt özel sınıflara yerleştirilen öğ;rencilerin tümüne öğrencinin 

durumuna göre az veya ç~ok destek eğitimi verilmesi gerekliyken 
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Eskişehir ilindeki alt özel sınıflarda bu eğitimin genellikle verilmediği 

söylenebilir. Bu durumun okullarda zihin engeliiierin eğilimine katkıda 

bulunacak yeterli sayıda personel bulunmamasından kaynaklandığ:ı 

düşünülmektedir. 

Gerektiğinde destek eğitim verilen toplam ı3 alt özel sınıftaki 

öğrencilere destek eğitimi verilme sıklığı Tablo ı ı 'de gösterilmiştir. 

TABW ll 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRENCİLERİNE DESTEK EGİTİM VERİLME SIKLIGI 

DESTEK EGİTİMİ VERİLME SII<.:LIGI OI<.:UL SAYISI % 

Hallada bir gün 5 38 

Günde bir saal 3 23 

Haftadaikigün 2 15 

Her güıı bir saat ı 8 

Günde 30 d:ıkilı;:a 1 8 

İki haftada bir güıı ı 8 

TOPLAM 13 100.00 

Destek eğ)Um uygulaması olan 13 alt özel sınıftan birinde haftanın 

her günü birer saat destek eğitimi verilmektedir. Günele bir saat ve 

günde 30 dakika destek eğitim verilen okullarda bu eğitimin haftc.da kaç 

gün verildiği belirtilmemiştir. Benzer şekilde haftada bir gün, haftada 

iki gün ve iki haftada bir gün destek e ği tim verilen okullarda ise kaçar 

saat destek eğitim hizıneti sağlandığı da öğrenilememişt.ir. Alınan 

yanıtlardan okullardaki destek eğitimin düzenli olarak sürdü.rülmediği 

sonucu çıkarılabilir. Bu durumun da personel ve fiziksel ortanı 

yetersizliğ;indcn kaynaklandıgını söylemek olasıdır. 
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Ulaşan 29 anketin l5'inde (%51. 72) alt özel sınınarda elestek eğitim 

uygulaması olmadığı belirtilmiş, bir ankette soru yanıtsız bırakılmıştır. 

Geriye kalan 13 okulda sürdürülen destel\: eğitim çalışınalannda yer 

verilen etkinlikler Tablo l2'de gösterilmiştir. 

TABL012 
ALT ÖZEL SINIFLARDA UYGUlANAN DESTEK EGİTİMDE YER 

VERİLE N ETKİNLİKLER. 

ETKINLIK TURU OKULSAYISI % 

Okuma-yazma 7 53.84 

Matc-malik 7.69 

Ellıcccrilerf. tl 30.76 

Devirısel beceriler 2 15.:38 

Özbakım becerileri 23.07 

Diğer 4 30.76 

Alınan yanıtlarda destek eğitim verilen alt özel sınıfların bazısında 

destek eğitim sırasında birden fazla etkinlige yer vcrildiğ;i görülmüştür. 

Destck egitim çalışmalarında birden fazla etkinliğe yer verilen alt 

özel sımnar numaralanclınlarak sınıHardaki etkinlik türleri Tablo l3'te 

gösterilmiştir. 

TABLO 13 
ALT ÖZEL SINIFLARDA DESTEK EGİTİMDE YEH VERiLEN ETKİNLİK 

TÜH.LERİ 

Oi\UL NO ETKINLI!<: TURLEHI 

---------------------------------------------------------~ 

ı 

2 

4 

Okmııa-yazına. Matematik, El Becerileri . Devinsel Bec .. O.B.B. 

Okuma -yazma, El Becerileri 

Oli:ıııııa-yazııuı. El Bcccrileri. Ö.B.B. 

El Becerilerl. I\.onuşnıa 



"Diğer" seçeneğini işarctleyen 1 okulda ses eğitimi; 3 okulda ise 

konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik destek eğitim verildiği 

bildirilmiştir. 

Anket sonuçlanna göre destek eğitimde %53.84 oranı ile en fazla 

okuma-yazma etkinliklerine yer verilmekte. bunu %30.76 ile el becerileri 

izlemclücdir. Buna karşılık yalnızca ı okulda %7.69 matematik 

alanında destek eğitimi verilmesi.matematiğin zihin engelliler için 

başarı sağlanan bir disiplin alanı değil. aksine zorlayıcı bir disiplin 

alanı olduğunu düşündünnektcdir. 

Sürdürülen destck eğilim etkinliklerinin türlerinde görülen bu 

sınırlılık. destel\: eğitimin verildiği yerlerde de hissedilnıektedir. 

Destek eğitim verilen yerlere ilişkin durum Şekil S'te gösterilmiştir. 

ŞEKİL5 

ALT ÖZEL SINIFLARDA UYGULANAN DESTEK EGİTİMİN VERİLDİGİ 

YERE GÖRE DAGILIMI 

<J-651. 70 

• Destek eg. verilmiyar 

~ Smır. bir köşesinde 

[i] Rehb. araş. merk.de 

E] Yanıt yok 

Şekil S'te görüldüğü gibi alt özel sınınarın 15'inclc (%51. 70) elestek 

eğitim uygulamasının olmadığı görülmektedir. Destck eğitim 



37 

uygulamasına yer verilen %44.85 oranındaki 13 alt özel sınıfın Tsinde 

(%24.15) sınıfın bir l<öşesinde. 6'sında (%20. 70) rehberlik araştırma 

merkezinde destck cğ)Unı hizmeti sürdürülıncktedir. 13u sonuçlar. alt 

özel sınıf uygulamasında fiziksel ortam yetersizliğinin önemli bir sorun 

olduğunu göstermektedir. 

Bunların yanısıra destek eğitimin verilmesinde önemli bir diğer 

unsur da personeldir. Alt özel sınıflarda destek eğitimi veren personele 

ilişkin durum Şekil 6'da görülmektedir. 

ŞEKİL6 

ALT ÖZi<.:L SINIFLARDA UYGULANAN DESTEK EGiTiMİNİ VEREN 

PERSONELiN DAGILIMI 
(V<ı3.45 

%51.70 

• Destek eg. verilmiyor 

fBJ Sınıf ögrclmeni 

001 RAM'dan bir u~man 

[] Yanıt yok 

Anket sonuçlanna göre destek eğitim hizmeti verilen 13 okulun 

Ts inde (D'2 11 15) , ro ~L..t· .... '· clestcl< eğitimi. sınıf öğretmeni tarafından 

sağlanmaktadır. "Rchberlik araştırma merkezinden bir uzman" ifadesi 

ile HAM'dan bir elemanın RAM'da ya da okullarda destek eğitim hizmeti 

verıneye çalıştığı düşünülebilir. Sınıf öğretıneni tarafından sağlanan 

destek cğium hizmetinin sınıfın bir köşesinde olduğu bildirilmektedir. 

Bu durumda destek eğitiminin yalmzca sınıf öğretmeni ve RAM'dan bir 

uzrnan tarafından yürütüldüğü söylenebilir. 
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Normal Sınıf İçinde Kaynaştırma 

Özel eğilirnin temel ilkelerinden birisi eğitimin en az sınırlı 

ortamlarda sağlanmasıdır. Engelli çocukların eğitim gereksinimlerinin 

mümkün olduğunca en az sınırlı ortamlarda ve nonnal yaşıtlan ile 

birlikte karşılanması ilkesine "kaynaştırnıa" adı verilmektedir. 

2916 sayılı yasanın 4. maddesinin c fıkrasında durumları ve 

özellikleri uygun oları özel eğitime muhtaç çocukların normal 

çoculdarın eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumlannda 

nonnal akranlan arasında eğitilmeleri için gerekli önlemlerin alınacağı 

belirUlmekted ir. 

Anket sonuçlarına göre Eskişehir ilinde kaynaştırma uygulamasına 

ilişkin durum Şekil Tde gösterilmiştir. 

ŞEKİL7 
KAYNAŞTIHMA UYGUlAMASINA İLİŞKİN DURUM 

rV<ıl3.8D 

%86.20 

• Nor. sf. dev. ed. ög. yok 

Bl Nor. sf. dev. ed. ög. var 

Ankete katılan 29 all özel sınıf öğretmeninden 25'i (%86.20) 

"Normal sınıra devc-un eden öğrenciniz var mı?" sorusunu HAYIR, 4'ü 

(%1~3.80) ·~vET şeklinde yanıtlamıştır. Bu durum kaynaştırma 

uygulamasının Eskişehir'de yaygın olmadıgını göstermektedir. 
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Esk.işehir ilindeki alt özel sınıflarda kaynaştırma programına 

katılan öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 14'te 

verilmiş tir. 

I\ ız 

TABLO 14 

1\AYNAŞTIHMA PROGRAMINA KATILAN ÖGRENCİLERİN YAŞ VE 

CİNSİYE,"'TE GÖRE DURUMU 

7-11 YAŞ 

2 

:2 

YAŞ GRUPLARI 

ll-15 YAŞ 16-18 YAŞ TOPLAM 

2 

5 

Toplam 7 

Eskişehir'deki 27 alt özel sınıfa kayıllı toplam 233 öğrencinin 

ancak %3'1:1 (7 öğrenci) h:aynaştınna programına katılmaktadır. 

Kaynaştırma programına katılan toplam 7 zihin engelli öğrencinin 

2'si kız: 5'i crkekt.ir. Kız öğrencilerin 7 -ll yaş grubunda: erkek 

ö,ı~rcncil.crden 2'siııin 7-11 yaş grubu. 3'ünün ll-15 yaş grubunda 

olduftu ;~öıülmcktcdir. 

Yasal bo.vııUa yerini alınasına karşın kaynaştırma yaklaşımının 

Lşlerlik kazanamanıasında ailenin ilgisizliği. ek yük getirmesi nedeniyle 

nornınl sınıf öp;rdıncninin isteksizliği vb etmenlerin yanısıra sınıfların 

kalabalık olmasının da önemli bir rol oynadı!~ı düşünülebilir. 

T'\::ıyna$1:ırrna programı uygulanan sınıllaki nonnal ve zihin engelli 

öğ;renci say1sı Tablo 15'te gösterilmiştir. 
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TABW 15 

KAYNAŞTIRMA PROGRAMI UYGULANAN SINIF'TAKi NORMAL VE ZİHİN 

ENGI~LLİ ÖGRI!:NCİLERİN SAYISI 

r--·-----------------------------------------------------------~ 

SIN. NORM. öCR. SAYI Zİ!--1. ENG. öCR. SAYI 
OKUL SINIF GENEL 
NO DÜ7.EYi KIZ ERKEK TOPlAM KIZ ERKEK TOPLAM TOPLAM 

ı 

2 

2. Sınıf 

1. Sınıf 

3. Sınıf 

2. Smıf 

3. Smır 

s. sıııır 

12 16 

ı2 19 

18 1 'l 

1R 2G 

21 211 

21 22 

28 ı ı 29 

31 c:J c:J c:J 34 

32 35 

<11 c:J c:J 46 

,15 117 

•1:~ tl tl 

(Tablo ile ilgili açıklamalar için normal sınıflara öğrenci gönderen 

alt özel sınıfların her birine bir numara verilmiştir.) 

1 no'lu alt özel sınırta 1 zihin engelli kız öğrenci 2. :sınıfta 

nonnallerle kaynaştınlınaktadır. Sınıfta 12 kız, 16 erkek olmak üzere 

toplanı 28 normal öğ;ı-~·:nci olduğu gözlenmektedir. 

2 no'lu alt özel sınırta 1 .kız, 2 erkek zihin engelli öğrenci bazen ı. 

bazen ~L sınıfla normallerk kaynaştınlmaktadır. ı. sınıfla 12 kız. 19 

erkek olmak üzere toplam ~J l: ~3. sınırta ise 18 kız. 14 erkek olmak üzere 

toplam ;.32 normal ögrcnci mevcuttur. 

3 nolu alt özel sınırta 2 kız, 2 erkek olmak üzere 4 zihin engelli 

öğrenci normallerle kayn::ıştırılmaktadır. Bu ögrenciler bazen 2 .. bazen 3. 

sınıfa derse !!.ilmektcdir. 2.sınıfta 18 kız. 26 erkek olmak üzere toplam 
u 

46 öğree.-::i; 3 sımrta ise 21 kız, 24 erkek olınal< üzere toplam 45 öğrenci 

olduğu görülmektedir. 
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4 no·ıu alt özel sınırta ı zihin engelli erkek ögrenci 5.sınıfta 

normallerk kaynaştınlmaktadır. Zihin engelli ögrencinin kaynaştırıldığ;ı 

sınıfla 21 kız, 22 erkek olmak üzere toplam 43 ögrenci vardır. 

Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların mevcutlanna 

bakıldıgında yalnızca ı sınıfta mevcudun 30'un altında oldugu 

görülmektedir. 

Normal sınıftak i öğrenci sayısı. kaynaşt ınııada önemle üzerinde 

durulnıası gereken bir konudur. 1\:aynaştınııa uygulaması yapılabilmesi 

için normal sınıftald öğrenci sayısının 25-30'un altında olması 

gerekmek.i:edir. Zira kalabalık sınıflarda öp;ı-ctmcnin zihin cngclli 

çocuklarla ilgilenmesi güç olacak, bu durum da çocugu olumsuz yönde 

etkileyecektir. 

Tablo 16'da kaynaştırma programına katılan ögrencilerin normal 

sınıfta katıldığı dersler gösterilmiştir. 

TABW16 

KAYNAŞTIRMA PROGRAMINA KATILAN ÖGRENCİLERİN NORMAL 

SINIFTA l{ATILDIGI DERSLER 

Kaynaştırma programına katılan alt özel sınıf öğrencileri Türkçe. 

Matematik. Hayat Bilgisi. Sosyal Bilgiler. Resim-iş. Müzik ve Beden 

Egitiıni derslerinde normal sınıflara gitnıcktcdir. Tabloda görüldüğü gibi 
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dört okulda da öğrenciler, Türkçe ve Matemelik derslerinde normal 

sınıfa gitınektedir.Öğrencilerin temel derslerde normal sınıflara devam 

edebilmeleri sevindirici bir durum olarak değerlendirilebilir. Ancak bu 

olanağın pek az öğrenciye sağlanması düşündürücüdür. 

Kaynaştırma Programına Katılan Öğrencilere Destek Eğitimi Verilme 

Duruınu 

Kaynaştırma uygulaması ile ilgili olarak sorulan "Kaynaştırnıa 

Programına katılan öğrencilere destek eğitimi veriliyor mu ?" sorusunu 

uygulamaya katılan 4 alt özel sınıf öğretmeninin 2'si EVET. 2'si HAYli~ 

şeklinde yanıtlamışlır. Dört sınıfla da öğrencilerin Matematik ve Türkçe 

derslerinde normal sınıfiara gittiği belirlenmişti.Kaynaştırmaya katılan 

ve destek eğitim verilmeyen okullarda özellikle sözü edilen derslerde 

destek eğitim verilmesinin öğrencinin kendini ifade etmesi ve nonnal 

sınıfa uyum sağlaması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Kaynaştırma programına katılan öğrencilere destel\: eğitim verilen 2 

okulda da destek eğitim, sınıfın bir köşesinde ve sınıf öğretmeni 

taralindan verilmektedir. 

Alt Özel Sınıf Öğrencilerinin Aileleri İle Sıruf Öğretmeninin llişkllerl 

Zihin cngelli çocukların eğitiminde ailenin önemli bir rolü vardır. 

Okulda yürütülen eğitim etkinliklerinin kalıcı olması ve sürekliliğinin 

sağlan n'! ası e ği Umin evde de sürdürülmesi ile mümkün olabilir. Bu 

durum öğ;rctmen ve ailenin sıkı bir işbirliği içinde olmasını gerektirir. 

Okullarda öğretmen- aile ilişkileri. veli toplantıları ilc öğretmen ve 

ailenin bireysel olarak görüşmesi bi~,~iminckdir. 
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Eskişehir ilindeki alt özel sınıf öğretmenlerinin ailelerle hangi 

sıklıkta toplantı yaptıklarına ilişkin durum Tablo 1 Tde gösterilmiştir. 

TABW 17 

AI;r ÖZEL SINIF ÖGRETMENLERİNİN AİLELERLE TOPLANTI YAPMA 

SIKLIGI 

TOPLANTI SIKLIGI n Of< ı 

ı Her gün ı 3.45 

2 Haftada bir 3 10.34 

3 İki haftada bir ı 3.15 

4 Gcre).;li göre! Cı kçe 22 75.86 

5 Veli sınıfıa gelclikçe 1 3.45 

6 Yanıt yok ı 3.45 

TOPLAM 29 100.00 
-

Eskişehir ilindeki 29 alt özel sınıf öğretmeninden l'i (%03.45) aile 

toplantılarının yapılma sıklığına ilişkin soruyu yanıtlamamış; 3 

öğretmen (%10.34) düzenli olarak haftada bir. ı öğretmen de (%3.45) iki 

haftada bir toplantı yapıldığını belirtmiştir. ı öğretmen (%ı3.45) her gün. 

ı ögretnıen ise (%3.45) veli sınıfa geldikçe görüşüldüğünü: 22 öğretmen 

ise (<~'o75.86) öğrencilerin aileleri ile geldikçe toplantı yaptığını 

belirtmiştir. 

Görüldüf~ü gibi all özel sınıf öğretmenlerinin büyük bir bölümü 

öğrencilerin aileleri ilc gerekli gördükçe toplantı yapınaktadır. Aile ile 

toplantı ya:.1mayı gerekli görme durumu öğret.ınenin işbirliği anlayışıyla 

yakından ilişkilidir. Bu durumda öğretmen aile ile işbirliğinden yana ise 

toplantıların sık sık yapıldığı. işbirliğinden yana değilse, ya seyrek 

olarak yapıldığı ya da yapılmadığı düşünülebilir. 



Toplantı tarihinin neye göre ve kim tarafından belirlendiğine ilişkin 

durum ise Tablo l8'de gösterilmiştir. 

TABW18 

ALT ÖZEL SINIFLAH-DA AİLE TOPLANTISI TARİHİNİN BI~LİRLENME 

ŞEKLINE İLİŞKİN DURUM 

TOPLANTI TAH.İI-IİNİN BELİRLENME SIKLICI ll Of<ı 

ögrelmen gı:rekli gördügü zaman 21 72.41 

Ögrenci velisi gerekli gördügü zaman 2 6.90 

Öğretmen ve velinin ortaklaşa kararı ile 5 17.24 

Yanıt yok ı 3.45 

TOPLAM 29 100.00 

29 alt özel sınıf öğretmeninden 2l'i toplantı tarihinin 

belirlenmesine ilişkin karann öğretmen tarafından verildiğini; 5 

öğretmen bu karann öğrenci velisi ile ortaklaşa alındığını; 2 öğretmen 

ise görüşmenin öğrenci velisinin isteği ile gerçekleştirildigini 

belirtmiştir. 1 öğretmen ise bu soruyu yanıtlamamıştır. 

Tablo ı 7 ve 18 deki yanıtlar gözönünde bulundurulduğunda 

görüşmelerin. öğret.mcnlerin aile ile işbirliği yapma eğilimine göre 

değişkenlik gösterebilcceği söylenebilir. 

Alt Özel Sınıflardaki Fiziki Ortamiara Dişkin Durum 

Okuhın bulundııcn C{~vre, bina. derslikler. dersliklerin konumu. . . . • .. ) :· . 

yapısı. ısı, ışık, nem ve ses durumu ile çalışmalarda kullanılacak araç

gere~Jer fiziki ortamları oluşturmaktadır. 
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Zihin engelli çocuklar için düzenlenen fiziki ortanılar çok yönlü 

kullanıma uygun ve normal ısı, ışık, havalandırma özelliklerine sahip 

olınalıdı;·. Bunun yanmda bireysel clkinlikler için yeterli mildarda araç

gerecin egitim ortanılannda bulunması gereklidir. 

Bu bölümde Eskişehir'de zihin engelli çocuklara eğitim veren 

kurumlardaki fiziki ortamiara ilişkin elde edilen bulgulara ve 

yorumlarına yer verilmiştir. 

Alt Özel Sınıf Bulunan Okullarda Zihin Engeliiierin Eğitiminde 

Kullanılan Alanlar 

Eskişehir'de alt özel sınıf bulunan ve ankete katılan 29 okuldaki 

zihin engeliiierin egitiminde kullanılan alanlar Tablo 19'da gösterilmiştir. 

TABW19 

AI;r ÖZEL SINIF BULUNAN OKULLJ\H.DA ZİHİN ENGELLİLERIN 

EGiTiMiNDE KULLANILAN ALANLAR 

EG İTİM ALA.;'\l"I 

Derslik 

Kaynak oda 

Gözlem odası 

Görüşme odası 

Oyun ballçesi 

Spor sa!onıı 

Laboratuvar 

Araç odası 

EÖİTİM ALANI SAYISI 

28 

ı 

ı 

6 

3 

2 

----------------------------------------------------------~ 

Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninden 1 'i okulda zihin 

cngellilerin eğitiminde kullanılan alanlara ilişkin soruyu yanıtsız 



bırakıııışt.ır. Tablo 1 ~rda görüldüğü gibi okulların l.Cıınündc dcrslik: ı 

okulda kaynak oda. 1 okulda gözlem odası. 6 okulda oyun bahçesi. 3 

okulda spor salonu, ı okulda laboratuvar. 2 okulda araç gereç odası 

mevcuttur. 

Ankete katılan 6 öğretmen, okullannda zihin engeliiierin eğitimi 

için birden fazla kullanım alanı olduğunu belirtmiştir. Birden fazla 

kullanım alanı bulunan okulların sayısı ve kullanını alanları Tablo 

20'de gösterilmiştir. 

TABW20 

BiiiDEN FAZLA KULLANIM AlANI BULUNAN OKULLARDAKi 

KULLANIM ALANLARI 

OKUL SAYISI KULLANIM ALANlARI 

1 Derslik + oyun bahçesi 

ı Derslik + araç odası 

ı Derslik + oyun bahçesi 

Derslik + oyun bahçesi + la bo rat uvar 

Derslik + oyun bahçesi + spor salcınu + araç ortası 

Derslik + kaynak oda +gözlem odası + oyun bahçesi + spor salonu 

Tablo 20'den de anlaşılacağı gibi Eskişehir'de alt özel sınıf bulunan 

okullan:·ı yalnızca 6'sında (%21.42) zihin engellilerin eğitimi için derslik 

dışında kullanım alanı bulunmaktadır. 

Derslik dışında 5 okulda oyun bahçesi. 2 oluılda spor salonu. 2 

okulda araç odası. ı oluılda laboratuvar. ı okulda ise kaynak oda ve 

gözlem odası mevcuttur. 
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Okulların %78.57'sinde zihin engellilcr için kullanılan alanların 

yalnızca dersliklerle sınırlı olması. bu okulların normal öğrencilere 

yönelik eğilim veren kunıınlar olarak bile derslik dışı etkinlikleri 

destekleyecek biçimde düzenlenememiş olduklannı düşündürmektedir. 

Alt Özel Sınıflann Kulland.ı~ı Alaniann Amaca Uygunluk Durumu 

Eskişehir'deki alt özel sınıflarda kullanılan alaniann bina içindeki 

yeri, ısı, ışık 1 aydınlatma. dikkat dağıtıcı unsurların kontrolü ve ses 

yalıtımı bakımından amaca uygunluk durumları Şekil 8'de gösterilmiştir. 

ŞEKİL B 

ALT ÖZEL SINIFLARIN KULLANDIGI ALi\NI.ARIN AMACA UYGUNLUK 

DURUMU 

Binadaki 
Yeri 

Isı 

• Çok Uyp;ıın 

Işık/Ayd. Ar./Ger. 

IIJ Old ıı kça U yp; ı m 

D. dag. Ses Yalıl. 
Un. 1\:on. 

mJ Uyp;ıın Dcgil 
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Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğ;retmeninden bir tanesi zihin 

engellilerin eğitiminde kullanılan alanların amaca uygunluk durumuna 

ilişkin soruyu yanıtlamamıştır. 

28 okuldan 9 okulda (%33.33) dersliğin bina içindeki yerinin ~~ok 

uygun; 12 okulda {%44.45) oldukça uygun oldugu. 6 okulda (%22.22) 

uygun olmadığ;ı belirtilmiştir. 

28 okuldan 8 okulda (%28.57) ısı durumunun çok uygun, 14 

okulda (%50) oldukça uygun olduğu; 6 oluılda (%21.42) ise uygun 

olmadığı görülmektedir. 

Işık 1 aydınlatma durumunun 28 oluıldan 8'incle (%28.58) çok 

uygun, 18'inde (%64.28) oldukça uygun: 2'sinde (%07.14) uygun 

olmadığı görülmektedir. 

Eğitim ortamlarında oldukça önemli bir yeri olan araç-gereç 

bakımından 28 okuldan yalnızca 5'inin (%17.85} araç- gereçlerinin çok 

uygun olduğu, 4'ünün (% 14.30) oldukça uygun oldugu: 19'unun 

(%67 .85) uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Dikkat dağıtıcı unsurların kontrolüne ilişkin bölümü 22 öğretmen 

yanıtlamıştır. 22 okulun 4'ünde (%18.20) dersliklerin, dikkat dağıtıcı 

unsurların kontrolü bakunından çok uygun. 9'unda (%40.90) oldukça 

uygun olduğu: 9'unda ise (%40.90) uygun olmadığı belirt.ilmiştir. 

Ses yalıtıınına . ilişkin bölümü 24 öğretmen yanıtlamıştır. 24 

okulun 6'sında (%25) dersliklerin ses yalıtırnı bakımından amaca çok 

uygun, 9'unda (%37.50) oldukça uygun olduğu; 9 okulda ise (%37.50) 

uygun olınadıgı görülmektedir. 
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i\nkct formları incelendiğinde 3 okulda eğitim ortamlannın her 

yönden çok uygun. ı okulda oldukça uygun olduğunun belirtildiği 

görülmüştür. 

Dersli}~in bina içindeki yeri ile dikkat dağıtıcı unsurların kontrolü 

ve ses yalıtımına ilişkin bölümler için bilgi vermeyen öğretmenierin bu 

konularda kararsız kaldıklan veya fikir sahibi olmadıklan 

düşünülebilir. 

"Uygun" ve "oldukça uygun" seçenekleri birlikte değerlen

dirildiğinde, araç-gereç bakımından donanım eksikliğinin dışında alt 

özel sınıflar için okullarda ayrılan yerin genellikle pek de kötü olmadığı 

söylenebilir. Ancak anket sorularını yanıtlayan 28 okulun %67.85 inin 

eğitim ortamları içinde önemli bir yeri olan araç gereçler bakımından 

sorunları olduğu belirlcnmişlir. 

Alt Özel Sınıf Bulunan Okullarda Zihin Engellllerin Eğitimi İçin 

Gereksinim Duyulan Fiziki Alanlar 

Eskişehir'deki alt özel sınıf bulunan okullarda zihin engeliiierin 

eğitimi i~~in gereksinim duyulan fiziki alanları belirlemek amacı ile alt 

özel sınıf öğretmenlerinden. okullarında gereksinim duyulan fiziki 

alanları önem sırasına göre belirtmeleri istenmiştir. Bu sıralama 

sonucunda 6 önenı sırası ortaya çıkmıştır. Tüm maddeleri önem 

sırasına göre değerlendirebilmek için ağırlıklı puan hesaplamasına 

başvurulmuştur. I3una göre 1. derecenin katsayısı 6. 2. derecenin 

katsayısı ;:i, 3 .. derecenin katsayısı 4. 4. derecenin katsayısı 3. 5. 

dereceni:ıl katsayısı 2. 6. derecenin katsayısı ise ı olarak belirlenmiştir. 

Her bir seçeneğe düşen sayı. bu katsayı ile çarpılarak onun ağırlıklı 

puanı bulunmuştur. Tümünün toplamı ise. o seçeneğin sıralamadaki 

yerini göstermektedir. 
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Eskişehir'deki 29 alt özel sınıf öğretmeninden 2'si gereksinim 

duyulan llziki alanlara ilişkin soruyu yanıtlanıamıştır. 27 öğretmenden 

alınan yanıtıara göre alt özel sınıf bulunan okullarda zihin engellilerin 

eğitimi için gereksinim duyulan fiziki alanların önem sırasına göre 

dağılımı Tcıblo 21 'de verilmiştir. 

TABW21 
J\I;r ÖZEL SINIF BULUNAN OKULLARDA ZİI-IİN ENGELLİLEHİN 

EGİTİMİ İÇİN GEREKSiNiM DUYULAN FiZİKİ AlANLAR 

ÖNEM SIRASI 1 2 3 1} 5 6 

GEREKSiNiM DUYULAN AGIHLII\:Ll PUAN TOPlAM 

FiZİJ{j ALJ\NLJ\R AGIRLIKLI 
6 5 4 3 2 ı PUAN 

Derslik 90 - - - - - 90 

Kaynak od;:, 36 25 8 - - - 69 

Gözlem odası - 25 6 9 2 ı 53 

Görüşme odası 6 - 12 6 4 2 30 

Oyun odası 18 40 16 9 2 - 85 

Spor salonu 6 25 20 12 6 - 69 

Diğer - 5 4 3 2 - 14 

Tablo 2l'den anlaşılacağı gibi all özel sınıf bulunan okullarda 

zihin enge1lilerin egitimi için en çok gereksinim duyulan fiziki alan 

olarak derslikler ı. sırayı almaktadır. 2. sırada oyun odası, 3. sırada 

aynı puanla kaynak oda ve spor salonu yer almakta. bunları 4. sırada 

gözlem odası. 5. sırada görüşme odası, 6. sırada laboratuvar, mala odası 

ve iş atölyesi gibi alanlardan oluşan eliğer seçeneği izlemektedir. 

Tablo 18'dc görüjch .. ığü gibi anketi yanıliayan öğretmenierin tümü 

okullarında derslik olduğunu belirtmiştir. Bu durum. gereksinim 

duyulan fiziki ortam olarak dersliğin 1. sırada yer alnıası ile çelişkili 

gibi görünmektedir. Ancak bazı okullarda birden fazla dersliğe 

gereksinim duyulduğu düşünülebilir. 
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Alt Özel Sınıflarda Zihin Engellllerin Eğitimi İçin Kullanılan Araç 
Gereçler 

Zihin engelli çocukların eğitimleri için düzenlenen fiziksel 

alanlarda, bu çocuklara kazandınımak istenen davranışlar için öğrenim 

yaşantılannın gerektirdiği okuma materyali, resim, yazı. kavram, 

kazandırma, oyun, müzik, cinınastik araçları ve "IV video. bilgisayar gibi 

teknolojik araçların yer alınası gereklidir. 

Eskişehir ilindeki alt özel sınıflarda kullanılan araç gereçlere 

ilişkin durum Tablo 22'dc gösterilmiştir. 

TABW22 
ALT ÖZEL SINIFLARDA ZİI-IİN ENGELLİLERİN EGİTİMİ İÇİN 

IUJLLANILAN AHAÇ- GEREÇLER 

KULIANILAN ARAÇ-GEREÇLER. n <i-b 

Okuma ınateryali 22 84.61 

Resinı araçları 18 69.23 

Yazı <lr<H,:I;ırı 17 65.38 

I<avraııı kazaııclınııaya yöııclik araç-gereç 12 tl6. 15 

Teknolojik m aç. nv .. video. bilgisayar ..... vb.) ı 1 42.30 

Oyun ara<~la:·ı lO 38.46 

Müzik ar~ıçbı.rı 2 7.69 

Cinmaslik aı<ıçlcın 3.84 

Diğer (El yapıını araçlar) 3.84 

Ankete katılan 29 ögretınenin 3'ü (0/c ı 0.34) zihin engedilerin 

egitiminde kullanılan anu;,>gcreçlcre ilişkin soruyu yanıt.lmnamıştır. 26 

okulun %84.6l"inclc okumn materyali. C/669.23'ünde resim araçları, 

%ı65.38'indc k<:ı,vrnın Imzandırmaya yönelik araç- gereç. %42.30'unda 

'• 
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teknolojık araç, 0;h38.46'sında oyun araçları, %7.69'unda müzik 

araçları. %3.84'ündc ise cimnastik araçları ile el yapımı araçlar 

mevcuttur. Görüldüi:tü gibi oluıma materyali. resim araçlan ve yazı 

araçları okulların yarısından fazlasında mevcuttur. Müzik ve cimnastik 

araçlan ilc el yapımı araçlar yalnızca birer okulda bulunmaktadır. 

Alt Özel Sınıflarda Kullanılan Araç- Gereçlerin Sağlandığı Yere Göre 

Durum 

Alt Ö%.el sınıflarda kullanılan araç-gereçlerin nereden sağlandığını 

belirlemek üzere alt özel sınıf öğretmenlerine yönelik ankette "Zihin 

engeliiierin ,>.ğitimindc kullanılan araç- gereçleri nereden sağlıyorsunuz?" sorusuna 

yer verilmiştir. 

Veri toplama aracı ile elde edilen bulgular ışığında alt özel 

sınıflarda kullanılan araç-gereçlerin sağlandığı yere göre clagılımı Şekil 

9'da verilmiştir. 

ŞEKİL9 
i\LT ÖZEL SINIFLN~DA KULLANILAN AI<AÇ-GI!:REÇLERİN 

Si\GLi\NDIGI YERE GÖRE Di\ÖILIMI 

<V<ı3.45 

<)r{ıl0.35 

01(J44.82 

• Okul aile birligi 

Ml Diğer 

[]] Bağışlar 

m İl eğ. araçlan merk. 

D Yanıt yok 

ll Hiç araç-gereç yok 
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Ankele katıları 29 alt özel sınıf öğretmeninden l'i (%3.45) 

kullanılan araç ve gereçlerin nereden sağ;Ianclığına ilişkin soruyu 

yanıtlamamış; 1 {%3.45) öğretmen okulunda hiç araç-gereç 

bulunmadığını belirtmiştir. 

Şekil 9'da görüldüğü gibi alt özel sınıfların 13'ünde (%44.82) 

kullanılan araç-gere~'ler okul aile bi.rliğince. 3'ünde (%10.35) bağışlar 

yoluyla. 2'sindc (<Yo06.90) İl Eğitim Araçlan Merkezinden 

sağlanmaktadır. Alt özel sınıf öğretmenlerinin 9'u (01<ı3 1 .03) kullanılan 

araçların eliğer yollardan sağlandığını belirterek açıklamada 

bulunmuş!arclır. "Diğer" seçeneğini işaretleyen öğretmenlerelen 3'ü araç 

gereçlerin öğretmen-veli işbirliği ile. 4'ü öğretmen tarafından l'i okul 

müdürü tarafından. l'i ise öğrenci harçlıkları ile sağlandığını 

belirtmiştir. 

Alınan yanıtlardan alt özel sınıflarda kullanılan araç gereçlerin 

sağlandığı belirli bir merkezin olmadığı. gerekli araç gereçleri sağlamak 

için okulların çeşitli yollara başvurdukları anlaşılmaktadır. Araç 

gereçlerin sağlanması. çoğunlukla (%44.62) okul aile birliği olanakları 

ile sınırlıdır. Bu durum okullarda araç gereç konusunda sorunlarla 

l;;:arşılaşılmasıııa neden olmaktadır. 

Okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler de alt özel sınınarda 

kullamlan araç-gereçleri sağlayan kişiler olarak görülmektedir. Ancak 

araç-gereçlerin bu yolla sürekli ve eksiksiz sağlanabileceğini söylemek 

zordur. 

All özel sınıflarda kullanılan ara~: ve gcre~:lerin yeterli olma 

durumu Şekil lO'da gösterilmiştir. 



ŞEKİL ıo 

ALT ÖZEL SINIFLARDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERiN 

YETERLi OLMA DURUMU 
<Yıı3.45 

%13.80 

%82.75 

• Yeterli degil 

Ff.l Yeterli 
Bl Yanıt yok 
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Alt ö·0el sınıf öğretmenlerine yöneltilen "Okulunuzda zihin 

engeililerin eğ)timi için kullanılan araç-gereçler yeterli midir?" sorusunu 

29 alt özel sınıf öğretmeninden l'i (%3.45) yanıtlamamış. 4\i (% 13.80) 

EVF:r: 24'ü (%ı82. 75) HAYIR şeklinde yanıtlamıştır. 

Zihin engelli çocuklar için yaparak yaşayarak ögrenmenin bu 

çocuklar için daha etkili olduğu düşünüldüğünde alt özel sınıf 

öğrencilerinin her biri için ayrı olmak üzere pek çok araç-gereec 

gereksinim oldu,gu ortaya çıkar. 

Anket sonuçlarına bakıldı.gında Eskişehir'deki alt. özel sınınarda 

araç-gereç konusunda önemli bir sıkıntının oldugu gözlenmektedir. 

Alt Özel Sınıflarda Zihin Engellllerin E~itimi İçin Gereksinim Duyulan 

Araç-Gereçler 

Es>Jşehir ilindeki alt özel sınıf ö,gretmcnlerine gönderilen ankette. 

öğretrnenlerclen gereksinim duydukları araç-gereçleri önem sırasına göre 
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belirtmeleri istenmiştir. Bu sıralama sonucunda 8 önem sırası ortaya 

çıkmıştır. Tüm maddelerin önem sırasına göre değerlendirilebilmesi için 

agırlıklı puan hesaplamasına başvurulmuştur. Birinci derecenin 

katsayısı 8, sekizinci derecenin katsayısı ise ı olarak belirlenmiştir. Her 

seçeneğe düşen sayı, o seçenek için belirlenen katsayı ile çarpılarak 

ağırlıklı puanı bulunmuştur. Tümünün toplamı ise o araç-gerecin 

sıralamadaki yerini göstermektedir. 

Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninden 28'i gereksinim 

duyulan araç-gereçlere ilişkin soruyu yanıtlamıştır. Alınan yanıtlar 

ışığında alt özel sınıflarda zihin engeliiierin eğitimi için gereksinim 

duyulan araç-gereçlerin önem sırasına göre dağılımı Tablo 23'te 

verilmiştir. 

TABW23 

ALT Ö:7J~L SINIFLAH.Di\ GEH.EKSİNİM DUYULAN ARAÇ - GEREÇLER 

ÖNEM SIRASI ı 2 3 4 5 6 7 8 

GEREI\SİNİM DUYULAN AGIHLIKLI PUAN TOPlAM 

AHAÇ-GEREÇLEH AGIRLIKLI 
8 7 6 5 7 3 2 l PUAN -

Okııma materyali 72 11 ıs - - :3 - - 107 

I<csirn araçlan :32 21 24 20 R :·{ - - 108 

Yazı araçlan R 21 18 1.5 4 3 - - 69 ·' 

1\avr. kaz. <cı.r. 40 <12 30 20 4 - - - 136 

Teknolojik ar. 24 - 6 10 20 - - - 60 

Oyıın araçh.n lG ,12 12 20 16 9 - - 115 

Mi'ızik araçlan - .. i2 - 8 12 - - :32 

Cinmaslik ar. 8 lll 18 15 - - 10 ı 66 

Dip; cr - - - 5 4 - 12 5 26 
-· -
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Tablo 23't.e görüldüğü gibi gereksinim duyulan araç gereçlerde ı. 

sırayı kavram kazandırmaya yönelik ar~w-gereçlcr. 2. sırayı oyun 

araçları, 3. sırayı resim araçları. 4. sırayı okuma materyali almaktadır. 

Bunları sırasıyla yazı araçları, cimnastik araçları, teknolojik araçlar. 

müzik araçları ve diğer araçlar izlemektedir. 

Kavram kazandırmaya yönelik araç- gereçlerin okulların 

%46. 15'inde kullanılması ve gereksinim duyulan araç-gereçler arasında 

ilk sırayı alması. kullanılan nıalzemcnin yetersiz olduğunu gösterdiği 

gibi bu araç-gereçlerin zihin engellilerin eğiliminde önemli bir yeri 

olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Teknolojik araçlar, kullanılan araçlar içinde 5. sırayı alınasına 

karşın gereksinim duyulan araç-gereç sıralamasında 7. sırayı 

almaktadır. Bu durum teknolojik araçların pahalı olması nedeniyle 

sağ)anmasırıclaki zorluklardan kaynaklanabilir. 

Müzik ve cimnastik araçları okulların çok küçük bir bölümünde 

bulunmasına karşılık gereksinim duyulan araçlar arasında son 

sıralardadır. Bu durum alt özel sınınann kullandıkları araç-gereci 

kolayca edinebileceklcri bir merkez olmaması nedeniyle öncelikle 

yetersiz olan diğer :ın-ıç-gereçleri tamamlama eğiliminin bir sonucu 

olabilir. Ayqca müzik ve spor etkinlikleri i~~in okullarda uygun alanların 

ve branş öğretmenlerinin bulunmaması da bu araçlara duyulan 

gereksinimi alt sıralara çeken bir etmen olarak görülebilir. 



Eskişehir'de Zihin Engelli Çocuklara Eğitim Veren Kurumlardaki 

Personele İlişkin Durum 
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Bu bölümde Eskişehir'de zihin cngellilerin eğ;itiıninde 

çalıştınlmakla olan personel türleri, sayılan. ögrenim durumlan ve 

zihin engellilere yönelik hizmet veren kurumlarda gereksinim duyulan 

personel türlerine ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 

Alt Özel Sınıflarda Görev Yapan Personelin Türü ve Sayısı 

Ankete katılan 29 all özel sınıfla 29 alt özel sınıf ögretıııeni oldugu 

beli denmiş tir. 

Eskişehir'de normal ilkokulların bünyesinde bulunan alt özel 

sınıt1arda. her sınıfla ı ögretmen görev yapmaktadır. Anket sorularına 

verilen yanıtlardan bu ögrelmenlerin birinin özel eğitim ögretmeni. 

digerlerinin ilkokul öğretmeni statüsünde oldugu anlaşılmaktadır. 

Alt Özel Sınıflarda Görev Yapan Personelin Özellikleri 

Bu başlık altında alt özel sınıf ögretmenlerinin ögrenim durumları. 

engellilerin egitimine ilişkin bilgileri nerede edindikleri, normal sınıf 

öğretmenliğ;indeki görev süreleri ve alt özel sınırta görev yapma 

nedenlerine ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilecektir. 

Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenim Durumları: Alt özel 

sınıflarda görev yapan ögretmenlerin öğrenim durumlarına göre 

dagılınıları Tablo 24'de verilmiştir. 



TABW24 

AI;r ÖZEL SINIF ÖGRETMENLERİNİN ÖÖRENİM DURUMLARINA 

GÖRE DAG ILJMI 

MEZUN OLDUGU OKUL 11 (V< ı 

İlköğretınen okulu - -

İlköğretmen okulu+ Eğitim önlisans 2ı 72.40 

2 Yıllık eğitim enstitüsü ı 3.45 

2 Yıllık eğitiın enstitüsü +Lisans tamamlama 2 6.90 

3 Yıllık ef})Unı enslil üsü ı 3.45 

3 Yıllık eğilim enstitüsü+ Lisans lamanılama - -

4 Yıllık lisans ~) 10.35 

Yüksek lisans ı 3.45 

TOPLAM 29 100.00 
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Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninin 21 'i (%72.40) 

ilköğretmen okulu mezunu olup, sonradan eğitim önlisans programını 

tamamlamıştır. 3 ögrct men (% 10.~35). 4 yıllık lisans egitim i görmüştür. 

Alt özel sınıf öğretmenlenin çoğunluğunu ilköğretmen okulu mezunu 

olup. Eğitim Onlisans Programını tamamlayan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Eskişehir'deki alt özel sınınardan sadece birinde özel 

eğ;itinı öğretmeninin görev yapıyor olması. alanda yetişmiş 

öğretmenierin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Engellllerin Eğitimine İlişkin 

Bilgileri Edindikleri Yere Göre Durumu: Alt özel sınınarda görev yapan 

öğretmenierin engeliiierin eğilimine ilişkin bilgileri nerede edindilderine 

ilişkin durum Şekil ll'cle verilmiştir. 



ŞEKİL 11 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRETMENLERİNİN ENGELLİLERİN EGİTİMİNE 

İLİŞKİN BİLGİLERİ EDİNDİGİ YERE GÖRE DUHUMU 

<7(ı3.45 %3.45 

%20.69 

%34.48 

%37.93 • Sertifika programı 

B Hizmetiçi eğitim 

ll Hizrne. eğ. + Bert. prog. 

[J Hizmet öncesi eğitim 

O Yanıt yok 
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Eskişehir'deki all özel sınıflarda görev yapan 29 öğrelmenin ll'i 

(%3 7. 93) engeliileri n eğitimine ilişkin bilgileri sertifika programına 

katılarak edinmiş, lO'u (%34.48) hizmetiçi eğitim programından geçmiş, 

6 sı (%20.69) ise hem hizmetiçi eğitim hem de sertifika programına 

katılmıştır. 1 öğretmen (%3.45) Özel Eğitim Bölümü mezunudur. 1 

öğretmen ise soruyu yanıtlamamıştır. 

Özel eğitim alanında yetişmiş nitelikli öğretmeniere gereksinim 

vardır. Eskişehir'deki alt özel sınıf öğretmenlerinin hemen tümü normal 

sınıf öğretl1ıeni olup, engeliiierin eğitimine ilişkin bilgileri hizmetiçi 

eğitim programlan ve sertifika programianna katılma yoluyla 

edinmiş Ur. 

Alt Özel Sınıf Oğretmenlerinin Normal Sımftaki Görev Süreleri: All 

özel sınıf öğretmenlerinin normal sınıf öğretmenliğ;indeki görev 

sürelerine göre durumlan Tablo 25'te verilmiştir. 



TABL025 

AI;r ÖZEL SINIF ÖGRETMENLEHİNİN NOHMAL SINIF 

ÖGRE'TMENLİGİNDEKİ GÖREV SÜHELEHİNE GÖRE DURUM 
·-

GÖREV SÜHESİ n <)/cı 

ı Yıldan az ı 3.58 

ı - 5 Yıl 3 10.72 

6- 10 Yıl ll 39.28 

ll-15Yıl 6 21.42 

17- 20 Yıl 6 21.42 

20 Yıldan fazla ı 3.58 

TOPLAM 28 100.00 
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Yönetmeliğe göre all özel sınıflarda görev yapacak öğretmenierin 

normal sınıflarda en az 5 yıl başarılı öğretmenlik yapması 

gerekmektedir. Eskişehir'deki alt özel sınıf ö,ğret.menlerinin %85. 70'ini 5 

yıldan fazla normal sınıf öğretmenliği yapanlar oluşturmaktadır. ı 

öğretmen nonnal sınıf öğretmenliği yapmamıştır. Ankette yer alan 

bilgilerelen bu öğrctmenin 3 yıllık eğilim enstitüsü mezunu olduğu 

anlaşılnıakta ve yeterlik sınavının kaldırılmasından sonra atanan 

öğretmenlerden olduğu düşünülmektedir. ı yıldan az görev yapan 

öğretmen özel eğitim alanında lisans eğitimi görmüştür. 5 yıldan az 

görev yapan :3 ögrct.ınenden 2'si ilköğretmen okulu meztınu olup, 

sonradan önlisans diploması almıştır. 1 öğretmen ise 2 yıllık eğ;itim 

enstitüsü mezunudur. 

Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Alt Özel Sınıfta Görev Yapma 

N edenleri: Eskişehir' deki alt özel sınıf öğretmenlerinin alt özel 

sınıflarda g,)rev yapma nedenlerine göre dunım Tablo 26'da verilmiştir. 



TABW26 

AL:r ÖZEL SINIF ÖGRETMENLERİNİN AL'T ÖZEL SINIFTA GÖREV 

YAPMA NEDENLERiNE GÖRE DURUM 

ALT ÖZEL SINIFTA GÖREV YAPMA NEDENİ n <V< ı 

Bu alanda egitim gönne 4 13.80 

Göreve özel ilgi 13 44.82 

Özel eğitime gereksinim duyan bir yakın - -

Eııgellilcrc yarclını etme istegi - -

Eş durumu ı 3.45 

İl merkezinde çalışma 9 31.03 

Başka scçcııck olmaması 1 3.45 

Yaıııt yok ı ~3.45 

TOPLAM 29 100.00 
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Eskişehir'deki 29 alt özel sınıf öğretmeninin 13'ü (%44.82) göreve 

özel ilgi duyduğu. 9'u (%31.03) il merkezinde çalışmak istediği; 4'ü 

(%13.80) alanda eğitim gördüğü l'i (%3.45) başka seçeneği olmadığı 

için. l'i (%3.45) eş durumu nedeniyle alt özel sınıf öğretmenliği 

yaptığını belirtmiştir. ı öğretmen ise soruyu yanıtlaınaınıştır. 

I•-::skişehir'dc alt özel sınıflarda görev yapan öğretmenierin yarıya 

yakmının göreve üzel ilgi duymaları sevindirici bir durumdur. Alanda 

eğitim gör· .. ~n (\~rctıncnlcrin de kendi istekleri ile bu eğitimi aldıkları 

düşünülürse öğretmenierin yandan fazlasının alt özel sınıflarda istekli 

görev yaptıkları söylenebilir. Bu sonuçta son yıllarda cngellilerin 

eğitimine ilişkin çabaların yoğunlaşması ve kitle iletişim araçlan 

aracılığıyla halkı bilinçlcndirme yolunda atılan adımlaların etkili 

olduğu düşünülebilir. 
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Alt Özel S~nıf Bulunan Okullann Yöneticilerinin Engellllerin Eğitimine 

İlişkin Eğitim Görme Dununu 

Özel eğitimin nicel olarak yaygınlaşlırılması ve niteliğinin 

geliştirilmesi büyük ölçüde yönetici personelin tutumuna bağlıdır. 

Engeliilere verilecek eğitim hizmetlerinin etkin biçimde sürdürülmesi ile 

yöneticilerin aldıklan eğitim arasında bir bağ;lantı kurmak mümkündür. 

l~skişehir'clc all özel sınıf bulunan okulların yöneticilerinin 

engellilerin eğitimine ilişkin eğitim görme durumu Şekil l2'de 

gösterilmiştir. 

ŞEKİL 12 

AI:f ÖZEL SINIF UYGULAMASI BULUNAN OKUL YÖNETiCiLERİNİN 

ENGELLİLERİN EGiTiMiNE İLİŞKİN EGİTİM GÖRME DURUMU 

• Egitim görmeyen 

B Egitim gören 

"Engellilerin egitimine ilişkin eğitim gördünüz mü?" sorusunu 

ankete lwtılan 27 yöneticinin 6'sı (%22) EVET. 2l'i (%78) BAYIR 

şeklinde yanıtlamışlır. 

Engeliileri n e,Ç;i timine ilişkin eğitim gören yöneticilerin aldıkları 

eğitim türüne göre durumlan Tablo 27'de gösterilıniştir. 
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TABW27 

ENGELLİLERİN EGiTiMiNE İLİŞKİN EGiTiM GÖREN YÖNETiCiLERiN 

ALDlGI EGiTiM TÜRÜNE GÖlili DURUMU 

EGiTiM TÜRÜ n 

Hizmetiçi egitim 2 

SerUfika programı 3 

Özel egitime ilişkin ders alma ı 

TOPLAM 6 

Alt. özel sınıf uygulaması bulunan ve anket sonıl<1rını yanıtlayan 

27 okul yönetisinden 6'sı engeliiierin eğitimine ilişkin eğitim görmüştür. 

Bu yöneticilerin 2'si engeliiierin eğitimine ilişkin bilgileri hizmetiçi 

eğitim programında. 3'ü sertifika programında. l'i ise öğrencilik 

sırasında özel eğitime ilişkin aldığı ders aracılığıyla edinmiştir. 

Anket sonuçlarından. alt özel sınıf bulunan okulların 

yöneticilerinin engcllilerin eğitimine ilişkin yeterli bilgiye sahip 

olmadıklan anlaşılmaktadır. 

Alt Özel Sınıf Uygulaması Bulunan Okullarda Alt Özel Sınıf Öğretmeni 

Dışında Katkıda Bulunan Personel 

Engellilerin eğitirni bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Özel sınıf 

uygulaması bulunan olu.ıllarda sınıf ögretmcninin. çocugun sorunlarına 

ilişkin konularda işbirliği yapabileceği rehber öğretmen. özel eğitim 

uzmanı. branş öğretmeni vb. personele gereksinim vardır. 

Eskişehir'de alt özel sınıf uygulaması bulunan okullarda alt özel 

sınıf öğretmeni dışında engeliiierin eğitimine katkıda bulunan personel 

bulunup bulunnıadıgına ilişkin durum Şekil 13'te gösterilmiştir. 



ŞEKİl.., 13 

i\1:1' ÖZEL SINIF ÖGIU!:'rMENİ DIŞINDA KATKlDA BULUNAN 

PERSONEL DURUM U 

• Kalkıda bul. pers. yok 

F1J Kalkıda bul. pers. var 

IEI Yanıt yok 
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"Alt özel sınıf öğretmeni dışında engcllilerin egitimine katkıda 

bulunan personel var mı?" sorusunu ankete katılan 27 okul 

yöneticisinelen 2l'i ((Vo78) 1-LI\.YIR: 4'ü (o/o 15) EVET şeklinde yanıtlamış, 2 

yönetici (%7) soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Bu sonuçta alanda yetişmiş personelin yetersiz olmasının ve 

okullara bu personel için kadro verilmemesinin etkili olduğu 

düşünülebilir. 

Engelliler.in e,~itiınine katkıda bulunan personeli olan okullardaki 

elestek personelin türü Tablo 28'de gösterilmiştir. 



TABW28 

ALT ÖZEL SINIFLARDA ENGELLİLEHİN EGiTiMiNE lV\TKlDA 

BULUNAN PERSONELiN TÜRÜNE GÖRE DURUM 

KA.TKIDA BULUNAN PEI~SONEL TÜRÜ 

Relıber ögre!merı 

Özel egitim uzmanı 

Branş öğretmeni 

Yardırncı Personel 

Diğer (Stajyer öğretmen 1 öğrenci) 

ll 

ı 

3 
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Eskişehir'de alt. özel sınıf bulunan okulların y::ılnızca 4'ünde alt 

özel sınıf öğretmeni dışında katkıda bulunan personel mevcuttur. ı 

okulda ı branş öğretmeni, 3 okulda da birer tane olmak üzere stajyer 

öğretmen-öğrenci olarak katkıda bulunan personel vardır. Buna göre 

Eskişehir'deki alt özel sınıf bulunan okullarda zihin engeliiierin 

eğitimine katkıda bulunan personelin yok denecek kadar az olduğu; 

olanların da sLajyerlik aşamasında olan deneyimsiz kişilerelen oluştuğu 

gözlenmektedir. Eskişehir'de alt özel sınıfa devam eden zihin engelli 

öğrencilerin okuldaki tü.nı sorunlan ile alt özel sınıf öğretmeninin 

ilgilenmek zorunda kaldığı söylenebilir. 

Alt Özel Sınıf Bulunan Okullarda Zihin Engellllerin Eğitimi İçin 

Gereksinim. Duyulan Personel Türleri 

Okullarıncl;ı alt özel sınıf bulunan okul yöneticilerinelen 

okullarında zibin engellilerin eğitirni için gereksinim duyulan personel 

türlerini önem sırasına göre belirtmeleri istenmiş. alınan yanıtlar 

gruplandırılarak Tablo 29'da gösterilmiştir. 
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TABL029 

AI;r ÖZEL SINIF BULUNAN 01\ULLAHDA ZİHİN ENGELLİLEH.İN 

EGİTİMİ İÇİN GEREKSiNiM DUYULAN PEI~SONELİN TÜRÜNE GÖRE 

DURUM 

ÖNEM SIRASI ı 2 3 
-

GEREKSiNiM DUYULAN PERSONEL n <V<ı n (V< ı n (V<> 

Rehber ögrelmen 6 28.57 3 14.28 - -

Özel e git im uzmanı lO 47.61 4 ı9.01 - -

Branş ögretmeni 3 H.28 ı 0.'17 - -

Yardımcı Personel 2 0.95 ı 0.17 ı 0.47 

Diger (Özel egitim ögrelmeni) ı O.tl7 - - - -

Ankete katılan 27 yöneticiden 4'ü soruyu yanıtsız bırakmış. 1 

yönetici oh ulunda 2 alt özel sınıf ile 2 alt özel sınıf öğretmeni olduğunu 

ve öğretmenierin yeterli olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 29'dan da anlaşılacağı üzere okullarda zihin engellilerin 

eğitimi için %47.61 oranı ile ı. derecede; %19.04 oranı ile 2. derecede 

olmak üzere en çok gereksinim duyulan personel türü özel eğitim 

uzmanıdır. Bunu 0;()28.57 oranı ile 1. derecede. %14.28 oranı ile 2. 

derecede olmak üzere rehber öğretmen gereksinimi izlemektedir. 

Alt Özel Sınıflarda Kullanılan Eğitim Programiarına İlişkin Dunun 

Eğitim programı. eğitime yön verecek amaçların gerçekleş

tirilmesinde uygulanacak içeriği. içeriğin öğretilmesinde uygulanacak 

eğitim-öğretim süreçlerini. öğretim sürecinde kullanılacak araç ve 

gereçleri, amaçları destcldcyen kol ve ders dışı etkinlikleri. amaçların ne 

derece gerçekleştiğini anlamak için yapılan değerlendirme sürecini 

içeren bir eğitim aracı olarak tanımlanabilir (Çağlar, 1979). 
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Özel cgit.iın programları normal. egit.inı programlarından yeterince 

yaradanamayan engelliler için özel eğitim hizmetlerinin sağlanmasına 

olanak veren programlardır. 

Özel eğitim programının amacı zihin engelli çocukların 

bireylerarası ve kendi içinde gösterdiği farkları dikkate alarak gereksi

nimlerini karşılamaktır (Akçamete, 1991). 

Özel egitimi.n, genel eğitimin ayTılmaz bir parçası olduğu ilkesi göz 

önünde bulunclurulduğunda. özel eğitime muhtaç çocukların eğitiminin 

normal çocukların eğitiminden ayrı düşünülemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Ancak zihin engelli çocukların eğitiminden umulan yararın sağlanması 

bu çocukların durumlarına ve gereksinimlerine uygun eğitim 

programları ile gerçekleştirilebileceğinden normal çocuklar için 

hazırlanan eğitim programlarının ögelerinde bazı farklılıkların olması 

gerekmektedir. 

Bu bölümde Eskişehir'de alt özel sınıflarda kullanılan eğitim 

programları ve programlara ilişkin sorunlarla ilgili bulgu ve yorumlara 

yer verilecektir. 

Eskişehir'de Alt Özel Sınıfa Kaydedilen Öğrencilerin Eğitim Gereksi

nimlerini Belirlemeye Yönelik Ön Değerlendirme Yapılıp Yapılmadığına 

İlişkin Durum 

Engeliilere verilecek eğitimde hedefe ulaştıracak amaçların 

belirlenmesinde. çocuğun düzeyinin bilinmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

Öğretim in e tk ili bir şekilde gerçekleş tirilmesi ancak 

bireysellcştirilmiş egitim progranıları ile mümkündür. Bunun için 
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çocugun perfonnans düzeyinin belirlenmesi. perfonııans düzeyine baglı 

olarak i.Jzvn dönemli amaçların seçilmesi ve bu amaçların belirlenmesi 

gerekmektedir. (Dırr Rapor 1 B92. Akçamete, ı 99 ı. Özyürek. ı 988) 

Eskişehir'de alt özel sınıfa kaydedilen zihin engelli ögrencilerin 

eğitim gereksinimlerini belirlemek için ön değerlendirme yapılıp 

yapılmadığına ilişkin soruya öğretmenierin verdikleri yanıtların dağılımı 

Şekil 14'te gösterilmiştir. 

ŞEKİL 14 

ALT ÖZEL SINlFA KAYDEDiLEN ÖGRENCİLERİN EGiTiM 

'.}EREKSİNİMU~RİNİ BELiRLEMEYE YÖNELİK ÖN 

DEG~~RLENDİRMEYE İLİŞKİN DURUM 
(Jtb3.45 

%13.80 

CY<ı82.75 

• Ön degeri. yapılıyor 

lll Ön degeri. yapılınıyor 

El Yanıt yok. 

Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninden 24'ü (%82.75) alt 

özel sınıfa kaydedilen zihin engelli öğrencilerin eğitim gereksinimlerini 

belirlemeye yönelik ön değerlendirme yapıldıgını, 4'ü (%ı 3.80) ön 

değerlendirme yapılmadığını belirtmiş. ı öğretmen (%3.45) soruyu 

yanı tlaınarrıış tır. 

Alınan yanıtlardan Eskişehir'deki alt özel sınınara kaydedilen 

öğrenciler için, bireysel öğ;rctimin ilk basamagı olan öğrencinin düzeyini 

belirleme çalışmalannın yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Alt ö;·:el sınıilanı kaydedilen öğrencilere ön değerlendirme yapılan 

okullarda kullanılan yöntem Tablo 30'da gösterilmiştir. 

TABL030 

ÖN DEGERLENDİHME YAPILAN OKULLARDA KULLANILAN YÖNTEM 

!\.ULLANlLAN YÖNTEM n <Ycı 

StandarUaşlınlmış Zeka Testleri 2 8.33 

Prog;ranıda yer alan disiplin alanlarındaki 8 33.33 

düzeyi belirlemeye yönelik testler 

Ögrclıncn gözlem le ri 11 58.311 

TOPlAM 24 100.00 

Alt özel sınıf öğrencilerinin eğitim gereksininıleri için ön 

değerlendirme yapıldığını belirtilen 24 öğret.nıenin 2'si (%8.33) ön 

değcrlendlrıncdc st.andartlaştırılmış zcka testlerinin; 8'i (%33.33) 

programda yer alan disiplin alanlarındaki düzeylerini belirlemeye 

yönelik testıerin kulanıldığını. 14 öğretmen (%58.34) ise öğretmen 

gözlemlerinden yararlanıldığını belirtmiş tir. 

Anket sonuçlarından ön değerlendirmede en fazla kullanılan 

yöntemin öğretmen gözlemleri olduğu ortaya çıkmıştır. Oğretmen 

gözlemlerinin saglıklı olması. ögretmenin; zihin engeliiierin özellikleri. 

eğitilmeleri ve değerlendirilmeleri konusundaki bilgileri ilc ilişkilidir. 

Eslüşchir'deki alt özel sınıf öğretmenlerinin büyük bir bölümünün 

engellilerin eğitimine ilişkin bilgileri scrtifika programları aracılığı ile 

edindikleri göz önünde bulundurulursa. ön değerlendirmede 

yararlanılan öğretmen gözlemlerinin pek de sağlıklı olmayacağı 

söylenebilir. 
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Standartlaştınlmış zeka testlerinin kullanıldığını belirten 

öğretmenlerin. zihin engelli çocuğun alt özel sınıfa kaydedilnıeden önce 

Re h beri ik Araştırma M erkezinde yapılan 1 es tl eri kastet U ği 

düşünülmektedir. Zira standartlaştırılmış zcka testlerinin uygulanması 

ve değerlendirilmesi uzmanlığı gerektirmektedir. 

Alt özel sınınara kaydedilen öğrencilerin eğitim gereksinimlerini 

belirlemeye yönelik ön değerlendirme yapılıp yapılmadığı konusu ile 

baglaniılı olarak ankette "Alt özel sınıflarda kullanılan progranı bütün 

öğrencilere aynı şekilde mi uygulanıyor?" sorusuna yer verilmiştir. 

Alınan yanıtlara göre durum Şekil 15'te gösterilmiştir. 

ŞEKİL 15 
ALT ÖZEL SINIFLAfillA KULLANILAN PROGRAMIN BÜTÜN 

ÖGRENCİLERE AYNI ŞElÇİLDE UYGULANlP UYGULANMADIGINA 

İLİŞKİN DURUM 
<).-(ı6.90 

• Hayır 

PB Evet 

[] Yanıt yok 

Ankete katılan 2D öğrctmeniıı 2l'i (<%72.41) soruyu HAYli{. G'sı 

((Vo20.69) EVET şeklinele yanıtlamıştır. Öğretmenierin 2'si (%6.90) 

soruyu yanıtsız bırakıııışlır. 

Alt özel sınıf öğrencilerinin eğitim gereksinimlerini belirlemeye 

yönelik ön degerlcndirme yapan öğretmen sayısı 24 olarak belirlenmişti. 

21 öğretmenin, programın bütün öğrencilere aynı şekilde uygulan-
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nıadığını belirtınesi, öğrencilerin özelliklerinin ve eğitim gereksinim

lerinin göz önünde bulundurulduğunun işareti olabilir. 

Alt Özel Sınıflarda Kullanılan Eğitim Programlan 

Eskişehir'deki alt özel sınıflarda kullanılan eğitim programlarını 

belirleınek üzere bu araştırma için alt özel sınıf öğretmenlerine 

gönderilen anketlerde "Zihin engelli öğrencilerin eğitiminde 

kullandığınız belli bir program var mı?" sorusu sorulmuştur. 29 alt özel 

sınıf öğretmeninden 28'i soruyu EVET şeklinde yanıtlamış. 1 öğretmen 

soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Programın adına ilişkin soruya verilen yanıtlar. alt özel sınıfların 

tümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Eğitilcbilir Çocuklar 

İlkokul Programı'nın kullanıldığını göstermektedir. 

Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programında. eğitilebilir zihin engelli 

çocukların eğitimlerinde ilköğretim amaçlarına paralel temel amaçlar 

saptanmış. bu temel amaçların özel hedefleri ayrı ayrı belirtilmiş ve 

programın uygulanmasıyla ilgili esaslar ortaya konmuştur. Programın 

"Metod ve Teknikler" bölümü incelendiğinde öğretimin bireyselleş

tirilmesi görüşünün benimsendiği görülmektedir. 

Alt Özel Sınıflarda Kullanılan Eğitim Programının Yeterli Bulunma 

Durumu 

Alt özel sınıf öğretmenleri için hazırlanan ankette "I<.ullar::dığınız 

programı yeterli buluyor musunuz?" sorusuna yer verilmiştir. 

Öğrctnıenlerin programın yeterliligine ilişkin yanıtıarına göre durum 

Şekil 16'de gösterilmiştir. 
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ŞEKİL 16 

ALT ÖZEL SINIF'LAHDi\ KUL-LANILAN PROGRAMIN YETERLi BULUNMA 

DURUMU 

(1()3.45 

• Yetersiz 

fJ Yeterli 

[] Yanıt yok 

Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninin 19'u (%65.51) 

programı yetersiz. 9\ı (%3 ı .04) yeterli bulduğunu belirtmiş: ı öğretmen 

(%3.45) soruyu yanıt.lamamıştır. Görüldüğü gibi alt özel sınıf 

öğretmenlerinin yarıdan fazlası kullanılan programı yetersiz 

bulmaktadır. 

Alt Özel Sınıflarda Kullanılan Programın Yetersiz Bulunma Nedenleri 

Alt özel . sınıf öğretmenlerinden kullandıkları programın 

yetersizliklerini belirtmeleri istenmiş: alınan yanıtıara göre durum Tablo 

::~ l'dc gösterilmiştir. 



TABW31 

ALT ÖZEL SINIFLAHDA KULLANILAN PROGRAMIN Yf~TERSİZLİKLERİ 

YETEESİZ BULUNMA NEDENi 

!\:onular ögrencilere uygu ıı degil 

Amaca ulaştıracak etkiııliklcr belirlenmemiş 

İçerik uygun clegil 

Amaçlar uygun dcgil 

ll 

10 

6 

2 

ı 

52.70 

31.60 

10.50 

5.20 

Ankel~e katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninden 1 'i soruyu 

yanıllamaınış. 9 ö,gretmcn programı yelerli bulduğunu belirtmiştir. 

Ögrctnıcnl·~rin 1 O'u (<~'o52. 70) programda yer alan konuların ögrencilere 

uygun olınadıgını, 6'sı (%3 1.60) amaca ulaştıracak etkinlik! erin 

bclirlenmediğini, 2'si (% 10.50) içeriğin uygun olmadığını. l'i (%5.20) ise 

amaçların uygun olmadığını belirtmiştir. 

Alt Özel Sınıf Bulunan Okullarda Yöneticilerin Karşılaştıklan 

Sorunlara İlişkin Durum 

Esh.işclıir'de aH özel sınıf bulunan okulların uygulamada 

karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla okul yöneticileri için 

hazırlanan anl'\ette. yöneticilerden uygulamada karşılaştıkları sorunları 

önem sırasına .göre belirtıneleri istenmiştir. Bu sıralama sonucunda 4 

önem sırası ortaya çıkmıştır. Tüm maddelerin önem sırasına göre 

flcgcrlendi ıilcbihııesi için ağırlıklı puan hesaplamasına başvurulmuştur. 

Birinci derecenin katsayısı 4; dördüncü derecenin katsayısı ise 1 olarak 

belirlc~nnıiştir. ller scçene,ge düşen sayı o seçenegin karşılıgı olan 

katsayı ile çarpılarak ağırlıklı puanı bulunmuşlur. Tümünün toplaını 

ise uyguıamada karşılaşılan sorunların sıralamadaki yerini 

göslennektedir. 
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Konuya ilişkin soruyu 25 yönetici yanıtlamıştır. Alınan yanıtlar 

ışığında alt özel sınıf bulunan okullarda yöneticilerin karşılaştıkları 

sorunların önem sırasma göre dağılımı Tablo 32'de gösterilmiştir. 

TABL032 

ALT ÖZEL SlNlFI BULUNAN OKULLARDA IV\RŞILAŞILAN SORUNLAR 

ÖNEM SIRASI ı 2 3 
"" 

4 
TOPLAM 

KARŞlLAŞlLAN AGIRLIKLI 

SORUNLAR PUAN 
ll A.P n A.P n AP ll A.P 

Fiziki mekanlar yetersiz 8 32 3 9 ı 2 - o 43 

Personel yelersiz ı 4 ı 3 4 8 - o 15 

Araç-gereçler yetersiz 12 48 6 18 1 2 1 ı 69 

Eğitim prog. yetersiz 3 ı2 2 6 1 2 - o 20 

Tablo 32'den de anlaşılacağı gibi karşılaşılan sorunlar arasında ilk 

sırayı araç-gereç yetersizliği. 2. sırayı fiziki mekanların yetersizliği. 3. 

sırayı eğitim programlannın yetersizliği. son sırayı ise personel 

yetersizliği almaktadır. 

Bu sonuçlar daha önceki bölümlerde ayrı ayrı ele alınan eğitim 

ortamları, egitim programlan ve personelle ilgili sorulara alınan 

yanıtlarla benzerlik göstermektedir. Yalnız alt özel sınıf uygulaması 

bulunan okullarda görev alan personelin türt:ı ve sayısına ilişkin 

verilerden. okulların büyük bölümünde alt özel sınıf öğretmeni dışında 

cngellilerin eğ)Umine katkıda bulunan personel olmadığı 

anlaşılmaktadır. Personel yetersizliğinin sorun olarak son sırada yer 

alması, yönetieilerce engeliiierin eğitimi için alt özel sınıf öğretmeninin 

yeterli göıi.llclüğünü ortaya çıkarmaktadır. 

Zihin engellilerin eğitiminele alt özel sınıf öğretmeni dışında rehber 

öğretmen, özel eğitim uzmanı. branş öğretmeni vb. personelin 
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bulunmayışının sorun olarak görülmemesi. yöneticilerin özel eğitim 

alanında eğitim görmemiş olmaları, dolayısıyla engeliiierin eğitimine 

ilişkin bilgilerinin yetersizliği ile açıklanabilir. 

Alt Özel Sınıf Bulunan Okulların Yöneticilerinin Uygulamaya İlişkin 

Görüşleri 

Alt özel sınıf bulunan okulların yöneticilerinin uygulamaya ilişkin 

görüşlerini belirlemek amacıyla ankette "Uygulamadan memnun 

musunuz ?" sorusuna yer verilmiş, uygulamadan memnun olmayan 

yöneticilerin önerilcrini önem sırasına göre belirtmeleri istenmiştir. 

Yöneticilerin uygulamadan memnun olup olmadıkianna ilişkin 

durum Şekil ı Tde gösterilmiştir. 

ŞEKİL 17 

ALT ÖZEL SINIF BULUNAN OKULLARıN YÖNETiCiLERİNİN 

UYGUlAMADAN MEMNUN OLUP OLMADlKLARINA İLİŞKİN DURUM 

0,-648.10 

<r<ı44.50 

• Memnunuın 

m Memnun degilim 

fm Yanıt yok 

Ankete katılan 27 okul yöneticisinden 12'si (%44.50) 

"Uygulamadan memnun musunuz ?" sorusunu HAYlR. 13'ü (%48. 10) 

EVET şeklinde yanıtlarnış, 2 yönetici soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
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Uygulamadan memnun olmayan yöneticilerden, önerilerini önem 

sırasına göre belirtmeleri istenmiştir. Sıralamada ortaya çıkan önem 

dereceleri için yine a,ğırlıklı puan hesaplamasına başvurulmuştur. 

Uygulamadan memnun olmayan 12 yöneticinin önerilere ilişkin 

durum Tablo 33'te gösterilmiştir. 

TABW33 

ALT özgL SINIF UYGULAMASINDAN MI~MNUN OLMAYAN 

YONETİCİLERİN ÖNERİLERi 

ÖNEM SIRASI ı 2 3 4 
TOPLAM 

MEMNUN OLMAMA AGIRLIKLI 

NEDENi PUAN 
ll A.P ll Al' ll AP 11 AP 

Gerekli ve yelerli personel 
6 24 ı 3 2 4 o 31 p;örevlcnclirilrnelidir -

Pers. için düzenli olarak hizm. 
- o 2 6 2 4 ı ı ll 

içi eğt. prog. düzenlenrnelidir 

Araç-gereç temini 
kolaylaştırılmalıdır. 

2 8 3 9 4 8 ı ı 26 

Öğrencilerin özelliklerine uyg. 4 16 ı 3 o o 2 2 21 
eğit. prog. gelişt irilnıcli · 

Tablo 33'te görüldügü gibi yöneticilerin önerilerinde ilk sırayı 

gerekli ve yelerli personelin görevlendirilmesi. 2. sırayı araç-gereç 

temininin kolaylaştırılması, 3. sırayı ögrencilerin özelliklerine uygun 

eğitim programlarının geliştirilmesi almakta: bunları personel için 

düzenli olarak hizmetiçi egitim programlarının düzenlenınesi 

izlemektedir. 

Alt özel sınıf uygulanıası bulunan okullarda karşılaşılan 

sorunlarda personel yetersizliği son sırayı alırken, yöneticilerin 

önerilerinde gerekli ve yeterli personelin görevlendirilmesi ilk sırayı 



77 

almaktadır. Çelişkili görünen bu durum. uygulamaya ilişkin sorunlarla 

ilgili soruyu yanıtlayan yöneticilerin sayısı ile. uygulamadan memnun 

olmayan yöneticilerin sayısındaki eşitsizlikten kaynaklmıabilir. 

Alt Özel Sınıflardan Mezun Olan Öğrencilere Ilişkin Yönlendirme 

Çalışmalan 

Zthin engelli çocukların egitim amaçlarından biri de onları 

durumlarına uygun bir meslek sahibi yapmaktır. Ayrıca bu çocukların 

genel mesleki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülmesi özel eğitimin temel 

ilkelcrindendir. 

Anketle Eskişehir'de alt özel sınıflardan mezun olan öğrenciler için 

yönlendirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığını. yönlendirme 

yapılıyorsa zihin cngelli çocukların nasıl ve nereye yönlendirildigini 

belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Alınan yanıtıara göre durum 

Şekil 18'de gösterilmiştir. 

ŞEKİL ıs 

AI;r ÖZEL SINIFLARDAN MEZUN OLAN ZİHİN ENGELLİLERİN 

YÖNLENDİRİLME DURUMU 

(%6.90 

%ı41.38 • Meslege yönlendirme 

& Yönlendirilmiyor 

!l1l Dur. uyp;. ol. ortaokula 

[} Yanıt yok 

Şekil : 8'de de görüldl"ığü gibi ankete katılan 29 alt özel sınıf 
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öğretmeninin ı 2'si (<Yo4 1.37) alt özel sınınardan mezun olanların 

meslege; 5'i (%ı 7 .24) durumu uygun olanların orta okula 

yönlcndirildiğini, lO'u (%34.48) yönlendirme yapılmadı,ğını belirtmiş, 2 

öğretmen (%06.89) ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Yönlendirmenin nereye ve nasıl yapılelığına ilişkin sorulara alınan 

yanıtlardan meslegc yönlendirmenin, çocugun ilgi alanı ve yetenegi 

doğrultusunda mobilyacı. terzi, oto tanlircisi, boyacısı vb. iş sahipleri 

ilc sınıf öğretmeni veya ailenin görüşme yapması biçiminde oldugu 

anlaşılmaktadır. 

I<:skişclıir'<le cgitilcbilir çocuklar iş okulu olmaması nedeniyle alt. 

özel sınıflardan mezun olan çocuklar iş eğitim programından 

yararlanamamakta: mesleğe yönlendirme, öğretmen ve ailenin gayreti ile 

iş sahiplerinin zihin engeliiyi eleman olarak kabul etmesine baglı 

kalmaktadır. Bu durum, sağlıklı bir yönlendirme yapılamadığını 

göstermektcdir. 

Alt Özel Sınıflardan Mezun Olan Öğrencilere İlişkin İzleme Çalışmalan 

Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin yaşam boyu sürmesi Türk 

Milli Eğitiminin temel ilkelerindendiL 

Zihin engelliler söz konusu olduğunda eğitimin sürekliliği daha da 

önem kazanmaktadır. Bu bireylerin kendilerine yeterli hale gelmeleri, 

toplumun diger bireyleri ile sağ;lıklı ilişkiler kurmaları. bu ilişkileri 

sürdürmeleri ve ekonomik bagımsızlıklarını kazanınaları için okulda 

yürütülen egitim programlan yeterli olınaınakta. bu durum zihin 

engellilerin okul sonrasında da izlenmesini gerektirmektedir. Nitekim 

Özel Egitim ve Hehberlik Dairesi Başkanlıgınca çıkarılan ı 9871 69 no'lu 

genelgenin 9. maddesinde okulu bitiren ögrencilerin izlenerek 

durumlannın ineeleneceği ve elde edilen bilgilerin değerlendirileceği 

belirtilmektedir. 
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Eskiş~:hir'deki alt özel sınıflardan mezun olan öğrencilerin izknip 

izlennıediğini belirlemek için alt özd smıf öğretmenleri için he1zırlannn 

ankette konuya ilişkin bir soruya yer verilmiş; alınan yanıt la ra göre 

durum Şekil 19'da gösterilmiştir. 

%34.48 

ŞEKİL 19 

AI;r ÖZI!:L SINIFlARDAN MEZUN OLAN ZİI IİN 

ENGELLlLERiN İZLENME DURUMU 

<V<ı3.45 

OAı55. ı 7 

• İzlenıniyor 

PB izieniyor 

!m Yanıt yok 

[] Bazen izkniyor 

Ankete katılan 29 alt özel sınıf öğretmeninden ı 6'sı(%55.17) mezun 

olan öğrencilerin izlcnnıecliğini. ı O. 'u (O;'iı34.48) izlendiğini. l'i(%3.45) 

bazen izlcndiğini belirtmiş, 2 öğret men (%ı6.90) soruyu yanı ts ız 

bırakmıştır. 

Bu sm·uya bağlı olarak öğretmenlerden izleme çalışmalanna ilişkin 

bilgi vermeleri Istenmiştir. Alınan yanıtıara göre izleme çalışmaları sınıf 

öğretmeninin öğrenci ve öğrenci velisi ile görüşerek sorunların 

çözümüne yardımcı olması biçiminde sürdüıiilmektedir. 

Alt özel sınıf bulunan okullarda sınıf öğretmeni dışında engellikrin 

eğitimine katkıda bulunacak personelin olmaması, izleme çalışmala

rının da sınıf öğretmenine kalmasına neden olmaktadır. 
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AH özel sınıfü devanı eden ögrencilerin eğ;itinı-ögretimle ilgili tüm 

sorumluluğunun sınıf öğretmeni üzerinde olması öğretmenierin mezun 

olan zihin engellilere vakit ayırmasını engellemekte. bu da izleme 

çalışmalannın yeterince yapılanıamasına neden olmaktadır. 
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BÖLÜM IV 

ÖZET YARGI VE ÖNERİLER 

Bu bölümele araştırma özetlenerel\: ulaşılan son:.ıçlar verilmiş ve 

öneriler geti rilmiştir. Özetle me. son uç ve öneri lerele bulgular 

böll'ıınündcki sıra izlenmiştir. 

özet 

Bu araştır.mada I<:skişehir ilindeki zihin engellilcrin egitimine 

yi)nclilı; ohlı<ık t)[~rctiııı kurumlarında yer alan düzenlemelerle alt özel 

sınıf uygulamalanna ilişkin durunn.ın saptanması ve uygulamada 

karşılaşılan sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Veriler. ili\ ve ortai)ğ;n~tiııı kurumu yöneticileri ilc alt özel sınıf 

öı~rctrnenlcri için ayrı ayrı hazırlanan anketler aracılı,gı ile toplanmış. 

elde ediler: bilgilerin yüukleri hesaplanmış ve araştırmanın amacı 

doğrultusunda tablo ve şekiller oluşturulmuştur. 

Araştırnıaıun amacınrı. yönelik olarak elde eelilen bulgular şöyle 

ü;-:.eUencbilir: 

1. I<::skişchir ilinde örıi,ün ct};iUm kurumlannda zihin engeliilere 
. ~. . .... l -

yönelik cf!.i t.sc1 clü;;;cnlcmckrc ilişkin du n mı u saptaınal< üzere 121 ilk ve 

ortaöğretim .kı.ırumu araştırnıa kapsamına alınmıştır. l3u kurumların 

qô86'sını ilkögretim, 1Vo 14'CınCı orta ögreUm kurumlan oluşturmaktadır. 
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İlkögretinı kurumlannın %24.79'unda alt özel sınıf uygulaması 

oldugu. ortaögreti nı kurumlannda ve ilköğretim kurumlarının 

O!cı75. 2l'inde ise engeliilere yönelik egitscl düzenleme bulunmadığı 

ortaya çıkmıştır. 

Engellilere yönelik egitsel düzenleme bulunmayan 94 ilk ve 

ortaögrctinı kurumu yöneticisinden düzenlemelere katılabilcceklerin 

oranı %4B.93'tür. Uu yöneticilerin %28.02'sinin işitme cngellilere. 

0Aı23.43'ünün bedensel yetersizligi olanlara. %22'sinin zilıin engeliilere 

hizmet vermeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. 

2. 19Sl~I yılı itibariyle Eskişehir ilinde 30 okulda 31 alt özel sınıf 

mevcut olL1p. bu sınrflara devam eden zihin engellllerin sayısı 233'tür. 

Ö,ğrenciler;n q,o39.49\ınu kızlar. %60.5 ı 'ini erkekler oluşturmaktadır. 

1\ızlann %r·9.7D'n, crkcldcrin %61 'i 7-11 yı:ış grubunda yer almaktadır. 

Eskişehir ilinde zibin engellilere yönelik okul öncesi sınıf 

uygulamasının buiunmaclıgı. normaller için açılan okul öncesi sınıflara 

da G (zıltı) zilıin cngclli <,·uctığun devarn etUgi görülmektedir. 

Uluslararası öl<,~ülcr göz önüne alınarak Eskişehir'de 748 zihin 

crıp:elli olabileceği v~usayılnıış ve okullaşma oranı %32 olarak 

belirlenmiştir. 

3. Eskişehir'de zihin engclli çocukların c.i!ilinıleri daha çok nonnal 

ilkokullar bünyesindeki alt özel sınıflarda sürdl'ırCılınektedir. Bu 

smtfların c:,fcı92.b'l birleştirilmiş sırnf özelligi göst.ennektcdir. 

A1 t özd smıflardan °1'04 1.30'unda gereksiniini olan ögrencilere. 

~~b3.50'sindc öj~rcnci1crin tümüne destek egitim verildi.f;i. %51.70'inde ise 

destek e.~itiııı vcrilıııcdiği görülmektedir. 
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Kaynaştınna uygulaması yapılan sınıfların oranı %13.80. 

kaynaş• ırma uygulamasından yararlanan öğrencilerin oranı ise %ı3 

ol::-ınık belidcnınişUr. 

4. Eskişehir'·.dc alt özel sınıf uygulaması bulunan okulların 

%79'unda zihin engcllilerin eğitiminde kullanılan alcı.nların derslik ile 

sınırlı oldugu görülmektedir. Okulların yalnızca %2l'inde derslik 

dışında kullarımı alanı olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmenierin 

%55.55 ( 15)'i en çok gereksinim duyulan fiziki ortanılar olarak 

derslikleri göstermişlerdir. 

Zihin engellilcrin eğiliminde, okulların %84.6l'inde okuma 

materyali, %69.23'üncle resim araçları. %65.38'inde yazı araçları, 

%46.15'inde kavram kazandırmaya yönelik araç gereçler, %42.30'unda 

teknolojik araç, %38.46'sında oyun araçları. %7.69'unda müzik 

araçları. 0l<ı3.84'Cınde cimnastik araçları. 01<<3.84'ünde cl yapımı araçlar 

kullanıldığı belirlenmiştir. 

Bu· araçların okul aile birliği olanakları ile sağlandığını belirten 

öğrdıncn yüzdesi 4 1L82. ögrctmcn öğretmen-veli işbirliği, öğrenci 

harçlık Lı rı vb. yollarla sağlandığını belirten ögretmen yüzdesi 3 ı .03 .. 

bağışlar yoluyla sağ;lanclığını belirten öğretmen yl."ızdesi 10.35'tir. 

Öğrctrnenlerin c~;h6.90'ı araçların İl Eğitim Araçları Merkezinden 

sağlandığını belirtrnişUI·. 

Ali özel smıt1arda _gereksinim duyulan araç gereçlerde ı. sırayı 

kavram kazandırm<:1ya yönelik araç gereçler, 2. sırayı oyun araçları, 3. 

sırayı rcsir<ı araçları. 4 .. sırayı oluıma materyali almaktadır. Bunları 

sırasıyl::1 yazı anH;ları. cimnastik araçlan. leknolojik araçlar. müzik 

araçları ve diğer araçlar izlemektedir. 
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5. Eskişehir ilindeki alt özel sınıfların her birinde bir öğretmen 

görev yapmaktadır. Öğretmenierin %3.45'i yüksek lisans. %ı 0.35'i 

lisans, %6.90'ı 2 yıllık eğitim enstitüsü + lisans tamamlama, %3.45'i 3 

yıllık eğitim enstitüsü. %3.45'i 2 yıllık eğitim enstitüsü. %72.40'ı ise 

ilköğretmen okuhı+ eğit:im önlisans progranıını tamamlamıştır. 

Alt özel sınıflarda görev yapan öğretmenierin %37.93'ü engellilerin 

egi.tJmine ilişkin bilgileri sertifika programında. %34.48'i hizmetiçi 

eğitim progranımda. 1Yo20.69'u hizmetiçi eğitim + scrtifika programmda. 

%3.45'i hizmet öncesi eğitimde edinmiştir. 

Alt öze) sınıf uygulaması bulunan okulların yalnızca %1 5'inde alt 

özel sınıf öğretmeni dışında katkıda bulunan personel olduğu 

görülmekte-dir. Ok u ll arın %4 7. 6l'inde özel c ği tim uznıanına. 

%28.57'sinde rehber öğretmene, %14.28'inde branş öğretmenine 

gereksinim duyulduğu belirlenmiştir. 

6. Eskişehir'deki alt özel sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığınca 

hazırlanan Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programı kullanılmaktadır. 

AnkcU yanıtlayan öğrelmenlerin %65.51 'i programı yetersiz 

})ulıııaktadır. 

Programın ye lersizliğine gerakçe olarak öğretmenierin %52. 70'i 

konuların öğrencilere uygun olmamasını, %31.60'ı amaca ulaştıracak 

etkinliklerin belirlenmemiş olmasını, %10.50'si içeriğin. %05.20'si ise 

arnaçıann uygun olmamasmı göstermiştir. 

7. Alt özel sıwf bulunan okullarda karşılaşılan sorunlar arasında 

ilk sırayı araç-gere( ydersizliği. 2. sırayı fiziki mekanların yetersizliği. 3. 

sırayı eğitim programlannın yetersizliği. son sırayı ise personel 

yetersizliği alnıaktadır. 
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Anket i yanıtlayan öğretmenierin <Yo4 1 .~37'si all özel sınıflardan 

mezun olanların mcslcğe, <Yol7.25'i durumu uygun olanların ortaokula 

yönlcndiridi.0)ni. 0;b34.48'i ise yönlendirme yapılmadığını belirtmiştir. 

All özel sınıflardan mezun olan öğrencilerin izlenmediğini belirten 

öğretmenierin yüzdesi 55.1 7, izlendiğini belirten öğretmenierin yüzdesi 

34.48 olarak belirlenmiş, izleme çalışmalannın öğrenci velisi ve öğrenci 

ile görüşme biçiminele olduğu saptanmıştır. 

Yargı 

Araştırm·a bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılnııştı~. 

1. Eskişehir ilinde zihin engelli çocuklarm e ği timleri ilkokullar 

bünyesindeki alt özel sınıflarda sürdürülnıckteclir. Ortaöğretim 

kunımlarında zihin cngcili ögrcnci ve cngcllilen~ yönclil;;: cgitscl 

düzenleme bulunmamaktadır. I3u durum zihin engeliiierin ortaöğretim 

kurumlanndaki yoğun akademik çalışmalara uyum sağlayamaması ile 

3Çıklanabi!lr. 

2. Alt özel sınınara devam eden 233 öğrencinin %60.51 'ini erkek 

ögrenciler oluşturmaktadır. Bu durum toplumun erkek çocuktan 

beklentisinin daha fazla olması. eğitimde ortaya çıkan problcnılerc daha. 

fazla önem verilmesi ilc açıklan<:1bi.lir. 

Alt öze.l smıL:ı. devam eden kız ve erkek öğrencilerele yoğunluğun 7-

ll yaş gn .. ıbunda olınası, bu çocuklar için okul öncesi eğitim 

olanaklarının brılunmaması. okul çağına gelinceye değ;in genellikle 

tanılama yrıpılanıamış olması ve .1 1-·12 yaşından sonra ailelerin zihin 

e ngelHlerln ('.[~itilcbileccgine ilişkin u m u Uarını yı Linnelerinden 

kaynaklanabilir. 
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Eskişehir ilindeki zihin engelli çocukların okuilaşma oranının 

düşük olduğu gözlenmiştir. Buna neden olarak bu çocukların 

oturdukları semtlerdeki okullarda alt özel sınıf bulunmaması ya da 

tanılanamaınış olmaları sonucu normal sınıflanı devam eden zihin 

engelli çocukların bulunabileceği gösterilebilir. 

3. Öğrencilerin yarıdan fazlasına destek eğitim verilmemesi ve 

kaynaştınna uygulamasından yararlananların oranının çok düşük 

olması alt özel sınınarın %92.5'inin birleştirilmiş sınıf özelliği 

göstermesindcrı kaynaklanabilir. 

4. Alt özel sınıf uygulaması bulunan okulların %78.57'sinde zihin 

engellilerin e ği timinde kullanılan alanlar derslik ile sınırlı olmasına 

karşın öğretmenierin yarıdan fazlası en çok gereksinim duydukları fiziki 

ortam olarak derslikleri göstermişlerdir. Bu durumda varolan 

dcrsliklerin yelerli olmadığı yargısına vanlabilir. 

Okullani1 çoğunlugunda zihin engellilerin eğitiminde kullanılan 

okuma materyali. resim. yazı vb. araçlar. okul aile birliği olanakları ve 

öğretmen-veli işbirii,gi, öğrenci harçlıklan vb. yollarla sağlanmaktadır. 

Araç- gereç sağlamada İl Eğitim Araçları Merkezi %6.90 ile en son sırada 

yer alm<:iktachr. 

Zihin engellilerin eğitiminde kullanılan araç-gereçlerin de 

oluılların çoğunda yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum İl Eğitim 

./\raçları Merkezinde zihin engellilerin eğitiminde kullanılabilecek yeterli 

araç-gereç bulu.nmarııasından veya_ öğretmenierin bu merkezin 

olanakları haldoncia yeterince bilgi sahibi olmamasından 

kaynaldanabilir. 

5. Alt özel sınıflarda görev yapan öğretmenierin çoğunluğu 

ilkögretmen okulu mezunu olup eğitim önlisa_ns programını 
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tamamlamıştır. Okulların o/o78'inde alt özel sınıflarda öğretmen dışında 

katkıda bulunan personel olmadığı öğretmenierin de zihin engellilerin 

eğitimine ilişkin bilgileri sertifika programı ve hizmetiçi eğitim 

programında edindikleri gözlenmektedir. Bu durumda alt özel sınıf 

uygulaması bulunan okulda zihin engeliilere yönelik eğitim görmüş 

uzman kişilere gereksinim olduğu yargısına varılabilir. 

6. Özel eğitim alanında çalışma yapan uzmanlar tarafından 

yetersiz bulunan Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programı. alt. özel sınıf 

öğretmenlerinin çoğunluğu %65.51 tarafından da yetersiz bulunınuktadır. 

Bu durumda Eğililcbilir Çocuklar ilkokul Programının. alanda eğitim 

görmüş uzmanlarca yeniden düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. 

7. Öğretmenleri n yarıdan fazlası alt özel sınıilardan mezun olan 

öğrencilerin izlenmecligini: ancak yine yarıdan fazlası öğrencilerin 

mesleğe ve durumu uygun olanların ortaokula yönlendirildigini 

belirtnıişVr. Bu durumda yönlendirilen öğrencilerin yeterince 

izlcnmediğı söylenebilir. 

önerller 

Bu araştırma Eskişehir ilindeki egit.im kurumlarında zihin 

engellilere yönelik egitsel düzenlemeleri ve uygulamalara ilişkin 

sorunları belirlemeye yöneliktir. Bulguların ışığı altmda şu önerilerde 

bulunulabilir: 

1. Esl-:işehir ilindeki zihin engellilere yönelik egitscl düzeniemelerin 

artt ın lması g~rcklidir. 

2. Zihin engellilerin egitiminde erken tanılamanın önemi büyüktür. 

Bu çocuklara okul öncesi dönemde ulaşılabilınesi için rehberlik 
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araştırma merkezindeki uzmanlada yerel yönetim birimleri, resmi ve 

özel okul öneesi eğilim kurumlan ile sağlık kurumlarındaki görevlilerin 

işbirliği yapması gerekir. 

3. Öği:eneilerin tümüne destek eğitim verilebilmesi için personel 

sayısı artlınlmalıdır. 

4. Engeliiierin eğitiminin en az sınırlandırılmış ortamlarda 

sürdürülmesi çocuğun psiko-sosyal gelişiminde olumlu bir etken olarak 

görülmektedir. Bu nedenle kaynaştırma uygulamasının yaygmlaş

tınlnıası gereklidir. 

5. Başta derslik olmak üzere fiziki ortanıtara ilişkin yetersizlikler 

ortadan kaldırılmalıdır. 

6. Zihın engellilerin egitiminde önemli bir yeri olan araç-gereçlerin 

sağlanabilmesi için önlemler alınmalıdır. Bunun için İl Eğitim Araçlan 

Merkezi bünyesinele bir birim oluşturulabilir. 

7. Ayrıca araç-gereç sağlamada diğer yolların (öğretmen veli 

i.şbirligi. çevre olnnakl<lrı ... ) araştırılarak arttırılması önerilebilir. 

8. Okul yünelicHcrinin özel eğitim alanında gereksinim duydukları 

personel tipinin istihdamı için Milli Eğitim Bakanlıgı'na ihtiyaç 

bilclirmeler}_ yoluyla aiana uygun personelin sağ;lanması temin edilebilir. 

9. Alt özel sınıllarda görev yapan öğretmeniere sürekli hizmetiçi 

eQ;itim olanağt se:ığlanmalıdır. c..... ... .._ 

10. Eğitilcbilir Çon.ıldar Ilkokul Programı: 

- Amaçlarının öğrencilere uygun hale getirilmesi. 

- Konularm ö~;rcncilere uygunluğunun sağlanması. 
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- Amaca ulaştıracak etkinlikterin belirlenmesi konularında 

gözden geçirilerek geliştirilmelidir. 

ll. Zihin engelli öğrencilere yönelih: yönlendirme çalışmaları 

arttırılmalıdır. Bunun için, 

- İl içinde iş okullarının açılması. 

- Ögretmenlerin yönlendirme yapabilmeleri için konuya ilişkin 

bilgilendirilmeleri önerilebilir. 

12. Alt özel sınınardan mezun olan ögrencileri izleme etkinliklerinin 

arttınlması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için: 

- Personel sayısının artlınlması. 

- Yerel yönetim birimleri ve ailelerle işbirliği yapılması 

- Ö.ğretnıenlerin bu çalışmalar konusunda bilgilendirilıneleri 

gere km ektedir. 

13. Eskişehir ilinde zihin engeliilere yönelik eğ;itsel düzenlemelere 

ilişkin yapılan bu çalışınanın Türkiye genelinde il ve bölgeler bazında 

yapılması önerilebilir. 
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EKLER 

SAYFA 

ı. Eskişehir ilindeki AH Özel Sınıf Bulunan Okulların Listesi ..... 

2. Aı1l<et Foıı11u ı .................................................................... . 

3. An kcl Fonını ll ................................................................... . 



EK 1 : Eskişehir bindeki Alt Özel Sınıf Bulunan Okullann Listesi 

ı. Ahmet Olcay İlkokulu 

2. A. Fuat Cebesoy İlkokulu 

~3. Ali Hıza Efendi İlkokulu 

4. Alpaslan İlkokulu 

5. Barbaros İlkokulu 

6. Edebali İlkokulu 

7. Emek İlkokulu 

8. Gazi İlkokulu 

9. Halil Yasin İlkokulu 

10. Havacılar İlkokulu 

ll. Huzur İlkokulu 

12. Hürriyet İlkokulu 

ı3. İbrahim Karaoglanoğ;lu İlkokulu 

ı 4. İkieylül İlk(Jkulu 

15. İsıııct Paşa İlkokulu 

16. J{ılıçaslan İlkolnılu 

ı 7. Kurtuluş İlkokulu 

18. Mehmet Ali Yasin İlkokulu 

19. Mitl-ıatpaşa İlkokulu 

20. Murat i\tılgan İlkokulu 

21. P.Binbaşı Ali Tekin İlkokulu 

22. Porsuk İlkokulu 

23. H.eşat Benli İlkokulu 

24. Sinan Alagaç ilkokulu 

25. -Şarhöyük İlkokulu 

26. Şeker ilkokulu (İki Alt üzel SımO 
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27. Turan İlkokulu 

28. Yavuz Selim İlkokulu 

29. Ziya Gökalp İlkokulu 

30. Zübeyde Hanım İlkokulu 

İLÇELER 

1. İnönü 

2. Sivrihisar 

3. Çifteler 



EK 2 : Anket Formu I 

1. I\.u·-umun türü 

( ) İlköğretim kurumu ( ) Ortaöğretim kurumu 

* (2 3 ve 4. sorular ilköğretim kurumu yöneticilerince 

yanıtlanacal<tır.) 

2. Okulun uzda okul öncesi sınıf uygulaması var mı? 

( ) E~vet ( ) Hayır 

3. Okul öncesi sınıfa kayıtlı zihin engclli ögrcnci var ını? 

( ) Evet . ( ) [layır 

4. Okul öncesi sınıfa kayıtlı zihin engclli öğrenci sc:ıyısı: 
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5. Okuluııuzda zihin engelli öğrencilere yönelik eğitsel dCızcnlemeler 

var mı? 

( ) Evet ( ) Hayır 

.,, 5. soruya yanıtınız E:Vl~T ise 1 ı. soruya geçiniz. 

G. 5. Soruya yanıtınız lli\YlR ise nedenleri nelcrdir? 

) TJ.ygun ınck;nı olmadıgı için. 

) Ö,gretrncnkr istcnıedigl iı.,:in. 

) Öğrenci velileri istemediğ:i için. 

) Rehberlik Araştınna Merkezi örıermecliğ;i için. 

) Dif?:cr (belirti niz) ............................ . 
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7. Okulunuzda engeliilere yönelik eğitsel önlemler için yapılacak 

düzenlemelere katılır mısınız? 

( ) l;' t ...... ve ( ) Ilayır 

8. 7. Soruya yamt.ınız HAY! H. ise nedenlerini maddeler halinde 

yazın ız. 

9. 7. Soruya yanıtın ız EVET ise. hangi engel kümelerine hizmet 

vermeyi tercih edersiniz? 

) işitme engcllilcr. 

) Ciönue engelliler. 

) Konuşma cngellilcr. 

) Zihin cngclliler. 

) Bedensel yetersizliği olanlar. 

10. 5. SOIUJYA YJ\NITINIZ HJ\YIR ISE SIZIN IÇIN ANKET BURADA 

Bi.TMJŞTlR. İLGiNiZ VE KATl\JLARINlZ IÇIN TEŞEKKÜR 

LDERIM. 

*6. SORUYA Y/\NITINIZ EVET ISE: 

ll. Engcllilcrin c(>:iUıııine ilişkin bir egitim gördünüz mü? 

( ) Evel ( ) Hayır 
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12. 11. Soruya yanıt ınız I<:VET ise bu eğit i ın programının türü nedir? 

) Engcllitcrin egitimine ilişkin hizmet. öncesi eğitim 

) Engeliiierin eğitimine ilişkin hizmetiçi eğitim 

) Engellilcrin eğitimine ilişkin sertifika programı 

) Önlisans/lisans öğrenimi sırasında özel eğ;itinılc ilgili bir 

ders alma. 

) Diğer (bclirUniz) 

J 3. Okulunuzcla all özel sınıf uygulamasının başladığı yıl 

( ) 1980'den önce 

( ) 1980- 1981 

( ) 1D82- 1983 

( ) ı 984 - 1985 

14. Okulunuzdaki alt özel sınıf sayısı 

( ) 1 sınıf 

) 1986- 1987 

( ) 1988- 1989 

( ) 1990- 1991 

( ) 1992- 1993 

) 2 sınıf 

15. Okulunuz.da alt. özel smıf uygulanıası hangi biçimcledir? 

) 1 .. 2 .. 3 . .4 .. 5. sınıDar birarada 

) ı .Devre 

) !!.Devre 

) DWcr (lklirtiniz) 
l,.) 

16. Okulunuzdaki alt özel sınıf öğretmeni sayısı: 

( ) 1 Oğret.men ) 2 Oğretmen ( ) 2'clen fazla 

(öğretmen sayısını belirtiniz) 

17. Okulunuzc!a <di özel sınıf öğretmeni dışmda zihin engeliiierin 

eğitimine k;·ıtkıda bulunan personel var mı? 

( ) p ' ,,VCı.. ( ) Hayu· 



18. Soruya yanıtınız EVET ise bu personelin türü nedir? (Birden 

fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

) Rehber öğretmen 

) Özel e ği tim uzmanı 

) Branş (nıüzik.beden eğitimi vb.) öğretmeni 

) Yardımcı personel (hizmetli. bakıcı vb.) 

) Diğer (belirti niz) ............................. . 

19. Okulunuzclaki zihin engellilerin eğitimi için gereksinim 

duyduğunuz personel türü nedir? (Birden fazla seçeneği 

işaret1iyorsanız önem sırasına göre boşluklara rakam yazınız.) 

) Rehber öğretmen 

) Özel e ği tim uzmanı 

) Branş (müzik. beden eğitimi vb.) öğretmeni 

) Yardımcı personel (hizmetli.bakıcı vb.) 

) Diğer (belirti niz) ............................. . 

20. Bu uygulamada karşılaştığınız sorunları belirtiniz. (Birden fazla 

seçeneği işarelliyorsanız önem sırasına göre boşluklara rakam 

yazınız.) 

) Fiziksel ortamlar yetersiz 

) Personel yetersiz 

) Araç-gereç yetersiz 

) Eğitim programlan yetersiz 

) Diğer (bdirtiniz) ............................. .. 

21. Uyg· .. ılamaclan mcmntn1 musunuz? 

( ) Evet ) hayır 

22. 21. Soruya yanıtınız HAYIR ise önerlleriniz nclerclir? 

(Gerekiyorsa önem sırasma göre boşluklara rakam yazınız) 



) Gerekli ve yelerli sayıda eğitilmiş personel görevlendirilınclidir. 

) Personel için düzenli olarak hizmcti~J egitim programları 

d fızcnlenmd id ir. 

) Araç-gereç temini kolaylaştırılmalıclır. 

) Öğrencilerin özelliklerine uygun eğ)tim progranıları 

geliştiriln1cl i d ir. 

) Diger (bclirtiniz) 



EK 3 : Anket Formu II 

1. Ögrcnim durumunuz 

) İlköğretmen okulu 

) Ilköğretmen okulu+l~ğitim önlisans programı 

) 2 yıllık eğilim enstitüsü 

) 2 yıliık eğitim enstitüsü+lisans tamamlama programı 

) 3 yıllık eğilim enstitüsü 

) 3 yıllıl\: eğilim enstitl'ısü+lisans tamamlama programı 

) 4 yıllık lisans eğitimi 

) Yüksek lisans 

2. Normal smıf ögrclmcnliği yaptınız mı? 

( ) ;~vet ( ) Hayır 

;3, Normal sınıf ögrctmenliğ;indeki görev st:ıreniz: ( ) yıl 

4. !\lt özel sınıfla görev yapma nedcniniz. 

) Bu alanda egitim gördüğüm için 

) C~öreve özel ilgi duyduğum için 

) Özel cgitimc gereksinim duyan bir yakınım oldugu için 

) Engellilerc yardım etmek istediğim için 

) Eş durumu nedeniyle 

) İlınerkezinde çalışmak için 

) Başka sc~'cnc,i!,iın olmadı,gı için 
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5. Zihin engellilerin eg;itinıine ilişkin bilgileri nerede ve nasıl 

edindin iz? 

) Hizmet öncesi egitim(Ilkögretmen okulu. önlisans. lisans vb.) 

) t Iizıneliçi c,ğitinı (kurs.seminer.konfen:ıns vb.) 

) Sertifika prograrnı 

) Diger (belirliniz) .............................. . 

6. Zihin engelli ögreneinin okulunuza kabulü konusunda kararı 

kim vermektedir? 

) Hchberlik Araştırma Merkezi 

) Okul nıl'ıdürü 

) Sınıf ögretmeni 

) Ö,grenci velisi 

) Diğer (belirtiniz) .............................. . 

7. Alt özel sınıfa l'\aydedilen öğrencilerin eğitim gereksinimlerini 

belirlemek i~~in bir ön değerlendirme yapıyorıııusuınız? 

( ) Evet ( ) Hayır 

8. 7 Soruya yanıtmız EVET ise degerlendirmede kullanılan yöntem 

hangisidir? 

) Standartlaştınlmış zeka testleri 

) Programda yer alan disiplin alanlarına (Türkçe. matematik 

vb.) hazır olmayla ilgili beceri ve kavramlanı ilişkin 

düzeylerinin belirlenmesi 

) Ögrctmcn gözlemleri 

) f"•. ) . (1 ı· t . . ) -'ı .ser Je ır .ın ız .............................. . 
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9. Sın Jınızdaki ö,grenci sayısını yaş ve cinsiyellerine göre aşağıdaki 

tabloda göstcriniz. 

YAŞ GRUPLAR! 

CİNSiYI·~Ti ı TOPLAM 
7-11 YAŞ 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 

Kız 

Erkek 

Toplam 

10. Sındimzdaki ö.Qrcncilcrdc ek engel durumu var mı? 

( ) !~vet ( ) Hayır 

ll. Ek engeli bulunan öğrencilerinizin sayısını aşağıdaki tabloda 

belirliniz. 

EK ENGEL TÜRÜ 

CİNSİYI'.:Ti 
Gönııe işitme Dil ve Konuş. Bedensel 
En.[~ eli En.(! eli En.(!" eli Yetersizlik 

Kız 

S rkek 

Toplam 

12. Sınıfmızdaki öğrencilere destek eğitimi veriliyor mu? 

) Evet. hepsine veriliyor. 

) Ccrd<siııiıııi ol;mbr;ı veriliyor. 

) Destek egitiıni verilnıiyor. 

* Destek eğitimi verilmiyorsa 17. soruya geçiniz. 

13. Destck eğitimi nerede verilmektedir? 

( ) Smıf:n bir ktışesinde 

Uyum 
Problemi 



) 1\.nynak oclnda 

) Rehberlik Araştırma Merkezinde 

) Diğer (bclirUniz) ............................... . 

14. Destek eğ;itimi kim tarafindan verilmektedir? 

) Sınıf ögretmeni 

) Özel eğitim öğretmeni 

) H.ehberlik araştırma merkezinden bir uzman 

) Diğer (belirUniz) .............................. . 

15. Destek egitimele ne tür etkinlikleı-e yer verilmektedir? 

) Okuma-yazma 

) Matematik 

) El becerileri 

) Devinsel beceriler 

) Özbakıın becerileri 

) Diger (belirti niz) .............................. .. 

16. Sınıfınızdaki öğrencilere destek eğitim hangi sıkiılda 

verilmektedir? 

Günde ................ saat. 

I lafta da .............. gün 

10·1 

17. Nonnal sınıfa(kaynaştırma programına) devam eden öğrenciniz 

var mı? 

( \ ı-~ 1 ',vet ) Hayır 

* Yanıt.mız HAYIR ise 24 soruya geçiniz. 

18. l\aym1şt.ırnı.a programına kat.ılan öğrencileriniz hangi derslerde 

nonl.1al sınıflanı gitmektedir? 

( ) '\.'ürkçe 



) Matematik 

) Hay:1t Bilgisi 

) Sosyal Bilgiler 

) Resim-Iş. Müzik 

) Beden Eğ;itiıni 

) Diger (belirtiniz) 
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19. I\.a_ynaştırma programına katılan ö,ğrencilerinizin sayısını yaş ve 

cinsiyetlerine göre aşagıdaki tabloda belirtiniz. 

YAŞ GRUPLARı 

CiNSiYETi TOPLAM 
7- 1 1 YAŞ 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 

Kız 

Erkek· 

Toplaın 

20. Kaynaştırma programı uygulanan sınıftaki normal ve zihin 

engelli öğrencilerin sayısını belirtiniz. 

SINIFTAJ\İ NORMNJ OCHENCİ SIN!Fl/\1\İ ZİI liN ENGELLİ 
SINIF SA'ı'!SI ÖÖRENCİ SAYISI 
DÜZEYi 

Kız Erkek !\ız Erkek 

-· 
ı. sınır 

-
:2. Smır 

:.\. sıııır 

4. Sınıf 
f-·-----· 

s. sırıır 
1---. 

21. Kaynaştınna programına katılan zihin engelli ögrerıci için destek 

eğitimi veriliyor mu? • 
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( ) Evet ( ) Hayır 

* Y;-:ınıtmız HAYIR ise 24. soruya geçiniz. 

22. 1\..aynaştınım programına katılan zihin engclli öğrenciye destek 

egitim nerede verilmektedir? 

) Sınıfin bir köşesinde 

) Kaynak odada 

) H.ehberlik Araştırma Merkezinde 

) Diğer (belirli niz) ............................... . 

2;~. l\..aynaştırına programına katılan öğrenciye destck cğ;itiıni kim 

u:ırafından verilmektedir? 

) Sınıf öğretmeni 

) Branş öğretmeni 

) Özel eğitim öğretmeni 

) Hehberlik Araştırma Merkezinelen bir uzman 

) Diğer (belirUniz) .............................. .. 

24. Zihin cngclli ögrencilcrin eğiliminde kullaııdıgınız belli bir okul 

programı v~ır mı? 

l ) Evet (}1fayır 

25. Kullandığmız programın adı nedir? 

) İlkokul programı 

) E,ğ)Ulcbilir Çocuklar İlkokul Programı 

) Diğer (bclirUniz) ............................... . 

2() .. E.uF.andığınız program kim tarafından hazırlanmıştır? 

) Milli Egitim Bakanlığı 

) \'1.E.B üzel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı 

) Sınır öğretmeni tarafından geliştirilen bir program 
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( ) Diğer(belirliniz} ............................... . 

27. Bu program bütün öğrencilere aynı şekilde mi uygulanmaktadır? 

( ) Evet { ) Hayır 

28. Kullandığınız programı yeterli buluyor musunuz? 

( ) Svet ( ) Hayır 

29. Kullandığınız programı yetersiz buluyorsanız yetersizlikleri 

nelerdir? 

) Amaçlar uygun değil 

) kcrik uygun değil 

) /\maçlar ve i<,'erik ilişkili degil 

) Anıaca ulaştıracak etkinlikler yeterince belirlenmemiş 

) Konular öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri için uygun değil 

) Diğer (bclirliniz) ............................... . 

30. Okulunuzda zihin engeliiierin egitiminde kullanılan alanlar 

nelerdir? 

) Derslik 

) K:ıynak oda 

) Gözlem odası 

) Gürüşme Odası 

) Oyun odası/bahçesi 

) '3por salonu 

) DI,ğcr (bclirUniz) 

31. Okulunuzda zihin engeliiierin egitimi için gereksinim 

d u yel uğu n uz fi:~.iki alanlar nelerdir? (Birden fazla seçeneği 

işaret.liyorsanız önem sırasına göre boşluklara rakam yazınız.) 

') 1)PJ'C: 1 ı'k 
A ..... ..,1 

) T\.aynak ocla 

~. 
\ 



) Gözlem odası 

) Görüşme Odası 

) Oyun odası/bahçesi 

) Spor salonu 

) Diğer (bclirliniz) 

lOS 

32. Okulunuzda zihin engeliiierin egitimi için kullanılan fiziki 

alanları amaca uygunluk bakımından degerlendiriniz. 

OLDUI{ÇA 

ÇOK UYGUN UYGUN UYGUNDECiL 

Bina İçindeki Yeri 

Isı 

Işık 1 Aydınlatma 

Araç- Gereç 

Dikkal Dağ;. Unsur. 1\oııt. 

Ses YalılınH 

Diger (BelirHniz) 

33. Okulunuzda zihin engellilerin cgitiıni için kullanılan araç 

gereçler nelerdir? 

) Okuma nw.teıyali 

) Resim araçları 

) Yazı araçları 

) Kavram kazandırmaya yönelik araç-gere~· 

) 'iV. video. bilgisayar vb. teknolojik araç-gereç 

) Oyun ;.)r;ıı,'ları 

) Müzik ara<_~ları 

) Cilnnastik araçlan 

( ) Di.(~cr (belirtiniz) 
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34. Okulunuzda zihin engeliiierin eğitimi için kullanılan araç 

gereçler yeterli midir? 

( ) Evet ( ) Hayır 

35. Okulunuzda zihin engeliiierin eğitimi için gereksinim 

duyduğunuz araç-gereçler nelcrdir? (Birden fazla seçeneği 

işaretliyorsanız önem sırasına göre boşluklcıra rakam ycızınız.) 

) Okuma mateı-yali 

) Resim araçlan 

) Yazı araçlan 

) Kavram kazandırmaya yönelik araç-gereç 

( ) 'IV. video. bilgisayar vb. teknolojik araç-gereç 

( ) Oyun araçları 

( ) Müzik ara~~lan 

) Cimnastik araçları 

) Diğer (belirti niz) .............................. .. 

36. Zihin engellilerin eğitiminde kullanılan araç-gereç ve eğitim 

materyalini nereden ve nasıl sağhyorsunuz? 

) İl Eğitim Ara~~lan Merkezi 

) Rehberlik Araştırma Merkezi 

) Okul-Aile Birliği olanakları 

) Bağışlar 

) Diğ;er (bclirtiniz) 

37. Sınıfınızd;:ıki ögrenenerin aileleri ile hangi sıklıkta toplantı 

yar ıyorsunuz? 

) Haftada bir 

) İki haJt.ada bir 

) J\yda bir 



) Dörıcın başında ve sonunda 

) Gerekli gördükçe 

) Ili ı,~ 

38. Toplantı tarihi neye göre ve kim tarafından belirlenmektedir? 

) Ögretmen gerekli gördüğü zaınan 

) Ö.Qrcnci velisi gcr<'kli gönli'ıgü z<mı:uı 

) Diger (belirt i niz) .............................. .. 

(39. Okulunuzdan mezun olan öğrenciler yönlendiriliyor mu? 

( ) Evet ( ) Hayır 
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40. Okulunuzdan mezun olan öğrenciler nereye yönlendiriliyor? 

(belirti niz) 

41. Okulunuzdan mezun olan öğrenciler nasıl yönlendiriliyor? 

(belirtiniz) 

........... ·. ····.· ............................................................................. . 

42. Okulunuzdan mezun olan öğ;rencilcr için izleme çalışmalarınız 

var rm? 

( ) Evet ( ) Hayır 

43. izlenen ögrenciler hakkında bilgi veriniz . 
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