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Bu betimsel ara~tlrmanm amaCl, 2006-2007· ogretim yllmda Eski~ehir il

merkezinde kayna~tlrma slmflarma devam eden i~itme engeli olan ilkogretim

ogrencilerine ve bu ogrencilerin slmf ogretmenlerine saglanan ozel egitim hizmetlerinin

belirJenmesidir.

Ara~tIrmaya katIlanlar kayna~tlfma programl uygulanan J7 farkh ilkogretim

slmfma devam eden 24 i~itme engeli olan iigrenci ve her birinin iigretmenleridir.

Ogrencilerin ki~isel biJgileri, kayna~tlrma uygulamalarma yerle~tirilme sureyleri,

iizel egitim hizmeti saglanma durumu ve egitim iizgeymi~lerine ili~kin bilgiler

ogrencilerin devam ettikleri okullardaki ve Eski~ehir RehberJik Ara~tIrma

Merkezi'ndeki iigrenci dosyalanndan ahnarak "Ogrenci Bilgi Formu" doldurulmu~tur.

Ogretmenlerin ve iigrencilerin ki~isel bilgileri ile iigretmenlere ve iigrencilere destek

hizmetler saglanma durumlanna ili~kin slmf iigretmenlerinden alman bilgiler iyin

"Ogretmen Giir{j~me Fonnu" kullanIlml~tIr. Ogrenci ailesinin ve ogrencilerin ki~isel

bilgileri ile ogrencilere kayna~tlfma slmfI dl~mdan destek hizmetJer saglanma

durumlarma ili~kin bilgiler "Aile Giir{j~me Formu" kullamlarak ogrencilerin

ailelerinden eJde edilmi~tir.
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Ara~tlrma sonucunda 24 i~itme engeli alan ogrencinin kayna~tlrma

uygulamalarma yerle~tirilmeleri stirecinde Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nde

(2006) ongortilen hususlann yerine getirilmedigi, tanisl konulan ogrencinin yine aYI1l

okulda ogrenimini stirdtirdtigti belirlenmi~tir. Kayna~tlrma uyguiamasl yapJian 17

okulun yogunda ogrenci ler iyin bireyselle~tirilmi~ egitim program I (BEP) hazlrlamak

ly1l1 BEP geli~tirme birimi olu~turulmadlgl dolaylslyla ogrenciler ly1l1 BEr

hazlrlanmadlgl, hazlrlanan programlarda ise onemli eksikliklerin oldugu ve birimlerin

program geli~tirirken dl~andan yardlm almadlgl gortilmti~ttir. Kayna~tJrma lIygulamasl

yapan 24 slmf ogretmeninin yogunun ye~itli faktilte ve enstittilerin (igretmenlik

programmdan mezun olduklan ancak ogretmenlik sertifikasl bulunmayan 9 ogretmen

oldugu belirlenmi~tir. Yine ogretmenlerin tamamma yakmmm mezun olduklan

prograrnda i~itme engeli alan yocuklar ve egitimieri ile ilgili ders alrnadlklan

belirlenl11i~tir. i~itme engeli alan ogrencilere obI iyinde destek hizmetler saglanrnadlgl

ve okul dl~1I1dan saglanan destek hizmetlerin ozel ozel egitim kurumlannda saglanan

hizmetlerle sllmh oldugll gorUlmti~tlir. Kayna~tmna lIygulamasl yapan sll1lf

(igretmenleri i~itme engeli olan ogrenciler ve egitimleri ile ilgili destek hizmetlere

gcreksinim dllydukianm ancak kendilerine gerekli destek hizmetlerin saglanmadlgllli

bel irtm i~lerdi r.
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ABSTRACT

DETERMINING SPECIAL EDUCATION SERVICES PROVIDED TO HEARiNG

IMPAIRED STUDENTS ATTENDING MAINSTREAM CLASSES AND THEIR

TEACHERS

Duygu AKDEMiR OKTA

Division of Special Education

Anadolu University, Educational Science Institute, January 2008

Advisor: Prof. Dr. Suleyman ERIPEK

The aim of this descriptive study is to determine special education serVlCes

provided for hearing impaired primary school students attending mainstream classes in

Eskisehir city center in 2006-2007 educational year and their teachers of these students.

The participants of the study were 24 hearing impaired students attending

seventeen different primary school mainstreamed classrooms and the teachers who were

teaching each one of the classroom.

The "Student Information FOlTI1s" were filled out by utilizing the information

about the students' personal information, their placement process to the mainstreamed

settings, the education services provided for them and their educational backgrounds

placed in the students' personal files in their school and Guidance and Research Center.

"The Teacher Interview Forms" were used to collect the personal information about the

teachers and students and the situations of special education services provided for them.

In addition, information about the students and their parents and supportive services

provided for them from out of the mainstreamed classrooms were collected through the

use of "Family Interview Form".
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It has been found out that regulations stated in Special Education Service

Regulation (2006) have not been carried out within the process of placing 24 hearing

impaired students in mainstream applications; and, the students who have been

diagnosed still continue their education at the same school. At most of 17 schools

involving mainstream applications, Individualized Education Curriculums (IEP) have

not been prepared for students due to the fact that an Individualized Education

Curriculum Developing Team has not been formed in order to prepare the curriculum;

Furthermore, it has been determined that the immediate curriculums lack important

points and the teams have not been assisted by supporting services while developing the

curriculum. It has been determined that most of the classroom teachers following

mainstream application were the graduates of teaching programs of various colleges

and institutes; however, nine of the teachers did not have any teaching certificates. It

was also found that most of the teachers did not attend to any lessons related to hearing

impaired children and their education during their undergraduate programs. It has been

found that supportive services were not provided to hearing impaired students in the

school, and supportive services from outside the school were limited with services

provided by the rehabilitation centers. The teachers reported that although they were in

need for teaching hearing impaired students in the mainstreamed classrooms, they did

nol receive the necessary suppoli services.
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ONSOZ

i~itme engeli olan yocuklar egitimlerini farkh egitim ortamlarmda

slirdlirebilmektedirler. Son yJllarda bu yocuklann egitimlerinde kayna~tIrma

uygulamalarma aglrhk verilmektedir. Kayna~tIrma uygulamalanmn tam anlmTIlyla

geryekle~tirilebilmesi iyin kayna~tlrma uygulamalarma devam eden i~itme engeli olan

ogrencilere ve smlf ogretmenlerine ozel egitim hizmetlerin saglanmasl gerekmektedir.

Bununla birlikte alanyazmmda kayna~tmna uygulamalanna devam eden i~itme engeli

olan ogrencilere ve slmf ogretmenlerine saglanan ozel egitim hizmetlerinin

belirlenmesine yonelik bir yah~maya rastlanmamaktadlr. Ara~tIrma konusu bu

gereksinimden kaynaklanml~tlr.

Ara~tIrmanm ba~langlcmdan bitimine kadar, olumlu ele~tirileri ve katkllanyla

beni yonlendiren, her zaman ho~gorli gosteren degerli dam~man hocam Prof.Dr.

Slileyman ERiPEK'e te~ekklirlerim sonsuzdur. Aynca ara~tIrma slirecinde beni

cesm·etlendiren ve yardnnlanm esirgemeyen degerli hocam Prof. Dr. YJldlZ UZUNER'e

te~ekklirlerimi sunanm.

Ara~tlrmml1l tamamlama slirecinde gosterdikleri m1laYI~la her zaman bana

yardlmcl olan okul mlidlirlerim Ali BEeiT ve Ulvi BOZYER ile beni cesaretlendiren

tUm ogretmen arkada~lanma te~ekklir ederim.

<;:ah~malanm sliresince her zaman ym1lmda olan ve beni destekleyen anneme,

teyzeme ve e~ime sonsuz te~ekklir ederim.

Duygu AKDEMiR OKTA

Eski~ehir, 2008
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1. GiRiS

1.1. Problem

Tum yocuklar bedensel ozellikleri ve ogrenme yetenekleri yonlerinden

birbirinden farkhhklar gosterir. Ancak yocuklar arasmdaki bu farkhhklar yogu kez fazla

biiyLik degildir. Dolaylslyla normal ko~ullarda genel egitim hizmetlerinden

yararlanmada ciddi problemlerJe kar~Jla~mazlar. BununJa birlikte ozel gereksinimi olan

yocuklar olarak adlandmlan bazl yocuklann bedensel ozellikleri ve/veya ogrenme

yetenekJeri, bu yocukJann egitimlerinde bireyselle~tirilmi~ egitim programJan111, yani

ozel egitimi gerektirecek olyiide normJardan farkhhk gosterir. Normlarda farkhhk altta

yada iistte olabiJir. Bu yoniiyJe ozel egitime gereksinimi olan yocuklar terimi, ogrenme

ve/veya davra111~ problemleri gosteren yocuklan, bedensel yada duyusaJ yetersizligi

olan yocuklan oldugu kadar zihinsel olarak iistiin yada ozeJ yetenekJi yocuklan da

iyerisine almaktadlr (Eripek, 2007).

Ozel gereksinimi olan ogrencilere ozel egitim hizmetlerinin genel egitim S1111f ve

okullannda saglanmasl yoniinde giiylU bir egilim vardlf. Bu egilimin temelinde, en az

klsltlaYlcl ortam (EKO) kavraml yer almaktadlr (Eripek, 2007). EKO, bir ogrencinin

ailesi ve akranlanyla en fazla birlikte olabilecegi ve aym zamanda egitim

gereksinimlerinin en iyi ~ekilde kar~Jlanabilecegi egitim ortamldlr. EKO, ogrencilerin

ozelliklerine ve gereksinimlerine gore bireysellik gosterebilmektedir. Bir birey iyin en

az klsltlaYlcl egitim ortaml saYllabilecek bir ortam, bir diger birey iyin daha I(]SltlaYlcl

olma ilzelligi gosterebilmektedir (Batu- Klracaali-iftar, 2005).

Ozel gereksinimi olan ogrenciler iyin en az kIsltlaylcl egitim ortaml dendiginde

kayna~tlrma uygulamalan one ylkmaktadlf. Kayna~tlrma uygulamalar111da ozel

gereksinimli ogrenciler, ozel gereksinimi olmayan ogrencilerle birlikte egitim almakta,

etkilqmeyi, ileti~im kurmayl, arkada~hklar geli~tim1eyi, birlikte yah~maYl ve bireysel
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olarak gUylti ve zaylf olduklan alanlarda birbirlerine yardlmcl olmayl ogrenmektedirler

(Batu ve Klfcaali-iftar, 2005).

Kayna~tlrma, "Ozel gereksinimi olan ogrencinin gerekli destek hizmetler

saglanarak, tam ya da yan zamanh olarak kendisi iyin en az k!sltJaYlcl egitim ortaJTII

olan normal egitim slllIflannda egitim gormesidir" ~eklinde tanllTIlanmaktadlr (Batu ve

Klrcaali-iftar, 2005,s. I I). Kayna~tmTIanm bir ba~ka talllml ise, "Engelli (igrencilerin

ailedeki diger karde~leri ve akranlanyla aym okula gitmesi, aYIll ya~taki akranlanyla

aYIll slmfta bulunmasl, ogreneiye ve ogretmene gereksinim duyduklan destek ozel

egitim hizmetlerinin saglanmasl" ~eklindedir (Sucuoglu ve Kargm, 2006,s.29).

Goruldugu gibi her iki tanlmda da ogreneilerin akranlan ile aYIll slmfta olmalan ve

destek hizmetlerin saglanmasl ongorulmektedir.

Kayna~tmTIa lIygulamalannda destek hizmetleri uy ~ekilde saglanabilir. Blinlar

kaynak oda egitimi, slmf iyi yardlm ve ozel egitim dam~man!Jgldlr (Batu, 2007).

Kaynak oda egitiminde, normal Sll1lfta egitim gormekte olan (izel gereksinimi

olan ogrenciler, onemli dereeede eksiklik gosterdikleri derslerde yada ek yah~maya

gereksinim duyduklan alanlarda nom1al Sll1lftan ylkanlarak kaynak odaya ahlllrlar.

Kaynak odada, kaynak ogretmen (omegin;ozel egitim ogretmeni) yada uzman (ornegin;

. konll~ma terapisti), ozel gereksinimi olan ogrenciye bireysel yada kliyuk grup egitimi

saglar. Kaynak oda destegi, normal sllllfa yerle~tirilmi~ ancak, yallllzca kaynak oda

destegi ile ba~anh olabilecek bireyler iyin geli~tirilmi~ bir sistemdir (Batu, 2007).

Kaynak odada egitim, ozel gereksinimli ogrenciyi genel egitim sllllfmdan aylrdlgl,

genel egitim sllllfmdaki bazl derslere ogrencinin katJiamadlgl ve kaynak odada egitim

goren ogrencinin etiketlendigi goru~lerinden dolaYI ele~tirilmektedir (Sueuoglu ve

Kargm, 2006).

SmJfiyi yardlm destek hizmet ttirlinde, destek hizmet uzmanl sllllf ogretmenine

ye~itli ~ekillerde yardlmcl olabilir. SmJf'iyi yardllTI llygulalllrken, destek hizmet llzmalll

ve sllllf ogretmeni, ogretim sorumllllllgunu, plan yapma i~ini, degerlendirme i~ini ve

sllllf kontrolunu payla~lrlar. Smlfiyi yardlmda ogreneiyi destek hizmet saglamak iyin
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slmf dl;;ana ylkarmak yerine destek hizmeti ogrenei iyin slmfiyine almak soz konusudur.

Slmf ogretmeni ve destek egitim uzmam gorev payla~lmll1l dogru yaptlklannda, slmfiyi

yardlmda kayna~tlrma ogreneisinin kendisini ayneahkh hissetmesi ve ogretmenler

arasll1daki ileti~im kopuklugu sorunu da ortadan kalkmaktadlr. Aneak, destek hizmet

uzmanll1ll1 yalmzea kayna~tmna ogreneisi ile slmf ogretmeninin ise diger ogreneilerle

ilgilenmesi kayna~tlrma ogreneisinin kendisini ayneahkh hissetmesine ve sll1lf

arkada~larll1dan da aynlmasll1a sebep olabilmektedir (Batu, 2007).

6zel egitim dam~manhgl ise; slmf ogretmenin kayna~tmlml~ ozel gereksinimi

olan ogrenei iyin ozel egitim ogretmenine yada ozel egitim konusunda yeterince bilgi

sahibi olan rehber ogretmene ba~vurmasl yoluyla olmaktadlf. 6zel egitim dam~manhgl

diger destek ozel egitim hizmetlerinden daha yok tereih edilmektedir. Daha yok tercih

edilmesinin temelinde; normal sll1lf ogretmenlerinin kendilerine gereken destek

saglandlgmda ozel gereksinimi olan ogreneilere etkili bir egitim sunabilecekleri,

dam~manhk yoluyla daha fazla ogrenciye hizmet ula~tlrabilecekleri, sll11f ogretmeninin

sorunlu ogreneiyi fark ettikten soma dam~mandan yardlm isteyerek sorunu yozmesi

durumunda, ogreneinin etiketlenmeden sll1lf iyinde egitim alabilmesi gibi nedenler

yatmaktadlr (Batu ve Klrcaali-iftar, 2005).

Kayna~tlfmada saglanan destek egitim hizmetlerinin tiirlerine genel olarak

bakJldlgll1da, her biri kendi iyinde bazl avantajlara ve sll1lrhhklara sahiptir. Bu durumda

hangi destek egitim tiiriiniin uygulanaeagmll1, ogrencinin ve ogretmenin gereksinimleri

ile sll1lfll1 ve okulun genel yaplsma gore belirlenmesi gerekmektedir (Sueuoglu ve

Kargll1, 2006).

Kayna~tlfma uygulamalarll1da saglanan destek hizmetlerin tiiru ne olursa olsun

ozel gereksinimi olan ogrencilerin performans duzeylerine uygun ve egitimsel

gereksinimlerini kar~Jlayabileeek bireyseJle~tiriJmi~ egitim programIan (BEP)

hazlrlanmasl ve uygulanmasl gerekmektedir. 6zel gereksinimi olan ogreneiJerin

kayna~tlrmadan yarar saglayabilmeJeri iyin BEP oldukya onemlidir (Oursel, 2000).
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Ozel gereksinimi olan ogreneiler iyerisinde it/itme engeli olan ogreneiler onemli

yer tutmaktadlr. Ozsoy (2001,s.21), it/itme engellileri "i~itme duyarhhg111111 kit/inin

gelit/im, uyum, ozellikle iJeti~imdeki gorevleri yeterinee yerine getiremeyi~inden ortaya

ylkan ve ozeJ egitimi gerektiren bireyler" olarak tanlmlamaktadlr. TUfekyioglu

(2003,s.3) ise, it/itme engellileri "i~itme duyusunun yetersizliginden dolayl dinlemeyi,

konut/maYI ogrenmede, kullanmada gUyliigU olan yoeuktur" ~eklinde tammlamaktadu.

i~itme engeli; engelin dereeesi, olut/ zama11l ve biyimi, bireyin diger ozellikleri,

yevrenin tutum ve olanaklar111a bagh olarak farkh dereeede ve biyimlerde bireyi

etkilemektedir. i~itme engeli, ilk bat/ta bireyin dil ve konu~ma gelit/imini dolaYlslyla

iletit/imini sl11lrlamaktadlr (Eripek, 1992; Eny, <;:aglar ve Ozsoy, 1987). it/itme engelli

bireyin, konut/malan yetersiz anlamasl ve kendi konut/mas111111 anlat/llmamasl iletit/im

beeerilerinde yetersizlige neden olmaktadlr. it/itme engeli yUzUnden ortaya ylkan sozlU

ileti~im aksamalan, it/itme engelli yoeuklann rastJantIlar sonueu ogrenmelerini

etkilemektedir. Bu olumsuz etki sonueu, it/itme engelli yoeuklann ya~ltlanna gore

yevrelerinden kendi deneyimJeri ile edinebileeekleri bilgiler kIsltJanmaktadlr (Girgin,

2003). i~itme engelli bireylerin dil geli~imindeki yetersizlikleri nedeniyle bilit/sel

geli~imleri dU~Uk dUzeyde olabilmektedir. Akademik ayldan da it/iten yat/ltlar111dan yok

daha geri kalmaktadular (TUfekyioglu, 2003). it/itme engellilerin ileti~imlerindeki bu

sl11lrhhklar onlar111 sosyal ve duygusal gelit/imini olumsuz yonde etldlemekte bu da

yoeugun utangay ve iyine kapa11lk olmasl gibi davra11l~ problemlerini de beraberinde

getirebilmektedir (Sueuoglu ve Kargm, 2006). Nitekim it/itme engelli yoeuklann i~iten

ya~ltlanna gore daha dU~Uk dUzeyde sosyal etkile~imde buJunduklan yapI1an

ara~tlrmalarda gozlenmektedir (TUfekyioglu, 2003).

it/itme engeli olan yoeukJann, tUm alanlardaki geli~imJeri iyin it/itme

ya~antIlan11ln niteligi yok onemlidir. it/itme engeJinden kaynaklanan konut/ma beeerileri

ve dil geJit/imi sorunJan it/itme cihazlan olmakslzm ortadan kaldmlamamaktadlr. Bu

nedenle i~itme eihazlan, it/itme engeli olan yoeuklann egitim programlar111In aynlmaz

bir paryaSI olarak kabul edilmektedir (TUfekyioglu, 2007).
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i~itme cihazlan, sesleri i~itme engeli olan bireylerin duyabilecegi sevlyeye

yilkselten cihazlardlf (Girgin, 2003). i~itme engeli olan bireylerin, i~itme cihazlan

olmadan konu~ma seslerini ve yevredeki diger sesleri etkin bir biyimde duymalan

milmkiln olmamaktadlr. i~itme engelli bireyler konu~ma seslerini etkin bir biyimde

i~itemedikleri zaman, ()zellikle konu~ma becerileri ve dil geli~imleri onemli olyilde

etkilenmektedir (Tilfekyioglu, 2003). Bu nedenle tUm i~itme engelli bireylerin erken

ya~ta cihazlandmlmasJ ve cihazlarm etkin bir biyimde kullamlmasl, var olan i~itme

kalmtJlanm da kullanarak anadillerini normal i~iten bireylere benzer bir biyimde

edinebilmelerinde, egitimlerinde ve i~iten dilnyada ya~antJ!anm rahat devam

ettirmelerinde en bilyilk yardlmcllan olmaktadlr (Girgin, 2003).

Son yIllarda teknolojik geli~meler sonucu i~itme engelli yocuklara seslerin

ula~tmlmasmda iy kulak protezlerinden de (koklear implant) yararlanllmaktadlr. <;:ok

ileri derecede duyu-sinirsel tip i~itme kaybma sahip i~itme engelli yocuklara seslerin

ula~tJnlmasmda i~itme cihazlarl yeterli olmamaktadlr. Bu tip kaybl olan i~itme engelli

yocuklara iy kulak protezleri (koklear implant) uygulanmaktadu. Bu sayede yok ileri

derecede duyu- sinirsel tip i~itme kaybma sahip i~itme engelli yocuklann da sesleri

duyabilmeleri saglanabilmektedir (Girgin, 2003).

i~itme engeli olan bireylerin, konu~ma becerilerini kazanmasmda ve dil

geli~imlerinde i~itme cihazlan kadar egitimlerinde kullamlan ileti~im yontemleri de

onemli olmaktadlr. i~itme engelli bireylere ileti~im becerilerinin kazandmlmasmda

bilinen ve izlenen yakla~lm ve yontemleri "Sozlil Dil Kullanan ileti~im Yontemleri" ile

"i~aret Destegi Kullanan ileti~im Yontemleri" adl altmda iki temel grup iyinde toplamak

milmkilndilr. i~itme engelli bireylerin, i~itme cihazl kullanarak sesleri duyabilmesi

milmkiln oldugundan egitimlerinde sozlil dil kullanan ileti~im yakla~l1nlannm

kulIamlmasl one ylkmaktadlr (Tilfekyioglu, 2007).

Sozlil dil kullanan ileti~im yontemleri gerekli dilzenlemeler yapIldlgmda ve

konu~ma dili girdileri yeterli nitelikte ve yogunlukta saglandlgmda, i~itme engelli

yocuklarm da konu~ulan dili ogrenebileceklerini kabul etmektedir. Bu yontemler;

yaplsal-sozell oral yontem, dogal-i~itsellsozel yakla~lm ve i~itsel yakla~lmltek duyulu
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yontemdir. Son YIlJarda Dogal-i$itseI/Sozel Yakla$lm one ylkmaktadlr. Bu yontem,

i$itme engelli yocuklannda ana dillerini aym i$iten yocuklar gibi kazanabilecegini ve

etkile$imci bir ortam saglandlgmda, daha yava$ hlzda fakat i$iten yocuklar gibi dili

edinebiJeceklerini savunmaktadlr. Dogal i$itsel/Sozel Yakla$lm iyin i$itme cihazlanmn

kuJlanuTIl bir on kO$uldur (TUfekyioglu, 2007).

Son yJllarda i$itme engelJi yocuklarm egitimlerinde, ozel gereksinimi olan diger

yocuklann egitimlerinde oldugu gibi EKO kavraml yeryevesinde kayna$tIrma

uygulamalanna aglrhk verilmektedir. i$itme engeJli yocuklara, kayna$tIrma

uygulamalan diger geli$im alanlannda saglayacagl yararJann yam Slra dil geli$imleri

alanmda da onemli katkIlar saglayabilmektedir.

TUrkiye'de ozel gereksinimi olan bireylere dolaylslyla i$itme engeli olan

bireylere ozel egitim hizmetleri 2005 yJlmda yUrilrlilge giren OZilrliller Kanunu ve bu

Kanun'a dayah olarak 2006 yllmda ylkanlan "Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi"

yeryevesinde saglanmaktadlr. ilk olarak 1983 ylhnda yilrilrlilge giren 2916 saylh Ozel

Egitime Muhtay Gocuklar Kanunu ile kayna$tIrma uygulamasl yasal olarak

benilllsenmi$tir. Ardmdan 1985 Yllmda yaymlanan Ozel Egitilll OkuJlan

Yonetmeligi'nin 70. maddesinde "Yatlh ozel egitim okuluna ahnmayl gerektinneyen

ozel egitime Illuhtay yocuklar iyin iI iyindeki diger okulJarda ozel egitim tedbirleri

ahmr" hilkmil getirilllli$ ancak bu yonetlllelik de, 1983 yI1mda yilrilrlilge giren 2916

saylh kanunda oldugu gibi ye$idi belirsizlikleri iyerlllekte, kayna$tIrllla uygulalllasma

yerlqtirilecek ogrencilerin ne tilr ozelJiklerde olacagl belirtilmemektedir. 30.05.1997

tarihli KHK/573 saylh Ozel Egitilll H.akkmda Kanun Hilkmilnde Kararname'de "ozel

egitim destegi" ilk kez mevzuata girmi$ ancak uygulamaya yonelik bir i$lelll

yaplllllallll$tIr. Ocak 2000'de yilrilrJilge konulan Ozel Egitilll Hizmetleri Yonetllleligi

ise kayna$tIrmayla ilgili daha aylk ifadelere ve uygulamaya yonelik hUkilmlere yer

verilmi$tir (Batu ve Klrcaali-iftar, 2005). Son olarak 2006 Yllmda yilrUrlUge giren Ozel

Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nde ve bunun yam Slra 2006 Yllmda yeniden dilzenlenen

MEB iIkogretim Kurullllan Yonetmeligi'nde kayna$tIrma uygulamalanna ili$kin biryok

ilke ve dilzenlemeye yer verilmi$tir (Eripek, 2007).
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Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nin temel ilkeler boltimiiniin 6.

Maddesinde " Ozel egitime ihtiyacl olan bireylerin, egitim performanslan dikkate

almarak, amay, iyerik ve ogretim siireylerinde uyarlamalar yapllarak akranlan ile

birlikte egitilmelerine oncelik verilir, egitimlerini kesintisiz siirdiirebilmeleri iyin

rehabilitasyon hizmetlerini saglayacak kurum ve kurulu~larla i~birligi yapllIr"

denilmektedir.

Yonetmelikte, esas alman kayna~tlrma uygulamasmm destek hizmetler

saglanarak uygulanmasl gerektigi iizerinde de onemle durulmaktadIr. Yonetmeligin 23

h maddesinde "Kayna~tIrma yoluyla egitimlerine devam eden ogrencilerin destek egitim

hizmeti almalan iyin gerekli diizenlemeler yapllIr" ve 23-e maddesinde "Kayna~tlrma

yoluyla egitim uygulamalan yapllan okul ve kurumlarda ogrenciye verilen egitim

hizmetlerinin etkin bir biyimde yiiriitiilebilmesi amaclyla ozel aray-gerey ile egitim

materyalleri saglamr ve destek egitim odasl ayllIr" denilmektedir.

Yonetmelikte kayna~tlrma uygulamasl yapIlan okul ve kurumlarda

bireyselle~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi olu~turularak, yerle~tirilen

ogrencilerin egitim performansl ve ihtiyaylan dogrultusunda bireyselle~tirilmi~ egitim

program1 hazlrlanmasl gerektigi iizerinde de durulmaktadlr. Bireyselle~tirilmi~ egitim

programl, ozel egitim degerlendinne kurulu ve kayna~tlrma uygulamasl yapIlan

okullarda olu~turulan bireyselle~tirilmi~ egitim program1 geli~tirme biriminin i~birligi

ile olu~turulmaktadlr. Kayna~tlm1a uygulamasl yapIlan okullarda olu~turulan

bireyselle~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi, ozel egitime ihtiyaci olan

ogrenciler iyin bireyselle~tirilmi~ egitim programlannm hazlrlanmasl, uygulanmasl,

izlenmesi ve degerlendirilmesi ile ilgili yalI~malan yiiriitmektedir (MEB, 2006).

Egitim-ogretim kurumlarmdaki ozel egitim hizmetlerini duzenlemek, bu

hizmetlerin e~gudiimiinii saglamak, izlemek ve degerlendirmek iizere il ve ilye milli

egitim miidiirliiklerinde ozel egitim hizmetleri kurulu, bunun yanl Slra egitsel

degerlendirme ve tamlama hizmetlerini yiiriitmek iizere de rehberlik ve ara~tIrma

merkezlerinde ozel egitim degerlendirme kurulu olu~turulmaktadlr. Olu~turulan bu

kurullar Cizel gereksinimli bireylerin egitsel degerlendirme ve tanllamasml yapmakta,
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resmi okul veya kuruma yerJe~tirilmelerini saglayarak gerekli ozel egitim tedbirlerini

almakta, ogrenciye verilecek destek egitim tUrline ve sliresine karar vermektedirler

(MEB, 2006).

Tlirkiye'de 2005-2006 egitim-ogretim yIlmda i~itme engeli olan ogrencilerin

devam ettigi 1396 kayna~tlrma slmfl ve bu sm1flara devam eden 2174 i~itme engelli

ogrenci bulunmaktadlr. Bunun yam slra normal okullar iyerisindeki 90 ozel egitim

slmfmda da 31 0 i~itme engeli olan ogrenciye egitim verilmektedir. 2005-2006 verilerine

gore i~itme kaybl olan yocuklara egitim-ogretim hizmeti veren Milli Egitim

Bakanhgl'na bagh 49 i$itme engelliler ilkogretim oku1unda 5738 ogrenci, 14 i~itme

engelliler lisesinde 1178 ogrenci egitim gormektedir (www.meb.gov.tr). Diger yandan

bazl liniversitelere bagh i~itme engelliler egitim merkezlerinde bu yocuk1arm egitim

gereksinimleri kaqllanmaya yah~llmaktadlr. Bunlar iyerisinde en kapsamh hizmet

veren, Anadolu Oniversitesi i$itme Engelli <;:ocuklar Egitim ve Ara~tlrma Merkezi

(i<;:EM)'dir (Tlifekyioglu, 1992). Kayna~tlrma uygulamalanndan, i~itme engelliler

ilkogretim okullarmdan ve ozel egitim sm1f1anndan mezun olan i~itme engelli

ogrencilerden durumu uygun olanlar j~itme Engelliler Liselerine veya Endlistri, Ticaret

ya da KlZ Meslek Liselerine bakanhkya smavslz olarak yerJe~tirilmektedir

(www.meb.gov.t[).

Tlirkiye'de kayna~tlrma slmflarma yerJe~tirilen ozel gereksinimi olan

ogrencilere ve slmf ogretmenlerine saglanan ozel egitim hizmetlerine ili~kin olarak

kayna~tlrma uygulamasmm yaplldlgJ ilkogretim slmfmda i~birligi ile ogretim

yakla~llTI1nm uygulamadaki etkililigi (Glirglir, 2005), yonellme hizmetlerinin nitelikleri

(Ozhan, 2000), kayna~tlrma uygulamalannda tutumlarm degi~tirilmesine yonelik

bilgilendirme programlanmn etkililigi ($ahbaz, 1997; Kayaoglu, 1999), kayna$tlrma

uygulamasl yapan ogretmenlere saglanan ozel egitim hizmetlerinin etkililigi (Klrcaali

iftar ve Uysal, 1999) ve kayna~tlrmadaki yocuklann durumlan konusunda (Tlifekyioglu,

1992) ara~tJrmalar yapJlmJ~tlr.

Tlifekyioglu'nun (1992) yapml$ oldugu kayna~tlrmadaki i$itme engeli olan

ogrencilerin durumuna ili~kin yah~mada Eski~ehir ilindeki genel egitim okullarmdaki
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smlflara yerle~tirilmi~ i~itme engeli olan ogrencilerin yerle~tirildigi ortamm fiziksel

ko~ullan ve i~itme engeli olan ogrencilerin okuldaki ogrenim bakJmmdan farkhla~lp

farkhla~madlklannm incelenmesi amaylanml~tlr. Ara~tlrma sonunda Eski~ehir ilinde

kayna~tmTIa slmflanna devam eden i~itme engeli olan ogrenciler arasmda i<;:EM'e

devam eden ogrencilerin kayna~tlrma ortammda geli~tikleri ve bu ortamda ba~an h

olabildikleri ancak diger okullarda kayna~tmTIa uygulamasmda bulunan i~itme engeli

olan ogrencilerin akademik kayna~tlrma yapmadlldan, dilzeyleri bakll11lndan

kayna~tJrma ortamma uygun olmadlklan, okuma-anlama durumlanna gore

yogunlugunun kapasitelerine uygun geli~me gostermediklerine yonelik bulgular elde

edilmi~ ve bu durum iyinde bulunduklan ortamm fiziksel ko~ullan ve slmftaki ogrenme

ortaml ile aYlklanml~tJr.

TUrkiye'de son yl1larda engelli yocuklarm egitimlerinde kayna~tJrma

uygulamalan ve bu uygulamalar iyerisinde ozel egitim hizmetlerinin sunulmasma ili~kin

ye~itli yasal dUzenlemelere gidilmi~tir. Ancak bu yasal dilzenlemelerde ongorillen

hizmetlerin i~itme engeli olan yocuklar ve ogretmenlere ne olyUde saglandlgma ili~kin

ara~tlTmaya rastlanmaml~tJr. Ara~tmTIa bu gereksinimden kaynaklanmaktadlr.

1.2. Amay

Bu ara~tJrmanm amaCI, 2006-2007 ogretim yl1mda Eski~ehir il merkezinde

kayna~tlrma sll1lflarma devam eden i~itme engeli olan ilkogretim ogrencilerine ve bu

ogrencilerin sll1lf ogretmenlerine saglanan ozel egitim hizmetlerinin belirlenmesidir.

Bu amayla a~agldaki sorulara yamt aranml~tJr.

I. i~itme engeli olan ogrencilerin kayna~tJrma uygulamalarma yerle~tirilmesi

sUreci nasll geryekle~mektedir?

1.1. i~itme engeli olan ogrenciler rehberlik ara~tmTIa merkezine kim yada hangi

kurum tarafmdan yonlendirilmi~tir?
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1.2. i~itme engeJi alan ogrenciJer ic;in ozel egitim degerlendirme kurulu

tarafmdan hazIrlanmI~ egitim plam bulunmakta mldIr?

1.3. i~itme engeJi olan ogrenciler ic;in ozel egitim degerlendirme kurulu

tarafmdan hazIrlanml~ kurul raporu bulunmakta mldJr?

2. Kayna~tJrma uygulamalarma devam eden i~itme engeli olan ogrencilerin

egitim ozgec;mi~leri nedir?

3. Kayna~tIrma uygulamasl yapllan okulJarda bireyselJe~tirilmi~ egitim programI

geJi~tirme birimi olu~turulma durumu nedir?

3.1. OkulJarda bireyselJe~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi bulunmakta

mIdlr?

3.2. Bireyselle~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi tarafmdan i~itme

engeJi olan ogrenciler ic;in bireyselle~tirilmi~ egitim programI hazIrlanml~ mIdlr?

3.3. BireyselJe~tirilmi~ egitim programI geli~tirme biriminin i~itme engeJi olan

ogrencilere bireyselJe~tirilmi~ egitim programI hazIrJamak ic;in dI~andan yardlm alma

durumu nedir?

4. SmIf ogretmenleri en son tamamladlklan programda i~itme engeJi olan

c;ocuklar ve egitimleri ile ilgili egitim alml~lar mIdJr?

4.1. SmIf ogretmenleri hangi programlardan mezun olmu~lardIr?

4.2. S111If ogretmenleri en son tamamladlklan programda i~itme engeli olan

c;ocuklar ve egitimleri ile ilgili del's almI~lar mIdIr?

5. i~itme engeJi olan ogrencilere destek hizmetler saglanmasl durumu nedir?
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5.1. i~itme engeli olan ogrencilere ne ttir destek hizmetJer saglanmaktadlr?

5.2. i~itme engeli olan ogrencilere saglanan destek hizmetlerin slkhgl ve stiresi

nedir?

6. Sll1lf ogretmenlerine i~itme engeli olan ogrenciler H(m destek hizmetler

saglanmasl durumu nedir?

6.1.S111lf ogretmenleri hangi konularda destek hizl11etlere gereksinim

duymaktadlrlar?

6.2. Smlf ogretmenlerine sagJanan destek hizmetler nedir?

1.3. Onem

Ara~tlrl11a kayna~tJrl11a uygulal11alanna deval11 eden i~itme engeli olan

ogrencilere ve bu ogrencilerin slmf ogretmenlerine saglanan ozel egitim hizmetlerini

belirlemeyi amayladlgmdan, bu ogrencilere ve ailelerine, ogretl11enlere, egitici personele

ve uzmanlara durumu aylklaYlcl bir nitelik ta~ll11aktadlr.

Ara~tlrma bulgulannm bu alanda, iJeride yapllacak yeni yah~ma ve ara~tIrmalara

l~lk tutacagl umulmaktadlr.

104. Saylthlar

Eski~ehir Rehberlik Ara~tlrma Merkezi ve okullarda i~itme engeli olan

ogrenciler iyin tutulan dosyalarda yer alan bilgiler geryegi yansltmaktadlr. Ogretl11en ve

ailelerin veri toplama araylannda yer alan sorulara verdikleri yamtlar geryegi

yansltmaktadlr.
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1.5. SIOIrhhklar

Ara$tlrma, 2006-2007 ogretim YIJmda Eski$ehir il merkezinde kayna$tmna

uyguJamalanna devam eden i$itme engeli olan ilkogretim ogrencileri ve bu ogrencilerin

slmf ogretmenleri ile slmrhdlr.

Ara$tlrmada, Eski$ehir il merkezindeki kayna$tlrma uygulamalanna devam eden

i$itme engeli olan ogrencilere ve smlf ogretmenlerine egitim hizmetleri saglanmasl

durumuna ili$kin toplanan veriJer Ogrenci Bilgi Formu, Ogretmen Gorti$me Formu ve

Aile Goril$me Formu'ndan eJde edilen bi1giJerJe slmrhdlr.
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2. YQNTEM

Bll boltimde ara~tlrma mode1i, ara~tIrma ktimesi, veriler ve toplanmasl, verilerin

yozlil11ti ve yorumlanmasma yer verilmektedir.

2.1. Ara~tlrma Modeli

Ara~tIrma kayna~tlrma slmflanna deval11 eden i~itme engeli olan ogrencilere ve

slmf ogretmen1erine saglanan ozel egitim hizmetlerinin belirlenmesine yonelik

"betimsel" bir yah~madlr.

2.2. Ara~tIrma Kiimesi

Eski~ehir Rehberlik Ara~tlrma Merkezi Mtidlir1tigli'nlin ve i1 merkezinde

bulunan i1kogretim okullannm kayltlanna gore, 2006-2007 ogretim Yllmda kayna~tJrllla

uygulamalan kapsammda 17 ilkogretim okulunda 24 i~itme engeli olan ogrenci farkh

smdlarda ogrenim gormektedir. Bu slmflarda gorev yapmakta olan 24 slmf ogretmeni

bulunmaktadlr. Bu ogrencilerin ve Sll1lf ogretmenlerinin tamamI ara~tIrma kapsamma

ahmm~tlr.

Ara~tJrllla kapsamma alman toplam 24 i~itme engeli olan ogrencinin 9'u

ilkogretim birinci kademede, 15'i ikinci kademede ogrenim gormektedir. Ogrencilerin

6'81 klZ, 18'i erkektir.

2.3. Veriler ve Toplanmasl

Ara~tlrmanll1 amay bOllimlinde yer alan soru1ara yamt olu~turabilmek iyin i~itme

engeli olan ogrencilerin ve anne/baba1anl1ln ki~isel bi1gilerine, kayna~tlrl11a slmflanna

yerlC$tirilme stireylerine, ogrencilerin ve smlf ogretmenlerinin egitim ozgeymi~leri ile
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ogrenciler ve slmf ogretmenlerine destek hizmet1er saglanma durumlar111a ili$kin

bilgilere gereksinim duyulmaktadlr.

Eski$ehir Rehberlik Ara$tJrma Merkezi ve kayna$tJrma uygulamalan yapan

Mi1li Egitim Bakanhgl'na bagh ilkogretim okullannda i$itme engeli olan ogrencilere

ili$kin dosyalardan ogrencilerin ki$isel bilgileri, kayna$tJrma uygulamalanna

yerle$tirilme siireyleri, ozel egitim hizmeti sag1anma durumu ve egitim ozgeymi$lerine

ili$kin bi1giler "Ogrenci Bi1gi Formu" kullam1arak e1de edi1mi$tir (Ek-j). Ogretmen1erin

ve ogrencilerin ki$isel bi1gileri, ogretmenlere ve ogrencilere destek hizmet1er sag1anma

durum1anna ili$kin bilgiler sl11lf ogretmen1erinden "Ogretmen Bi1gi Fonnu"

kulla11l1arak (Ek-2); ogrenci yakmlannm ve ogrenci1erin ki$ise1 bi1gileri ile ogrencilere

kayna$tmna slmfl dl$mdan destek hizmetler saglanma durumlar111a ili$kin bilgiler

ogrenci1erin anne/baba1anndan "Aile Gorii$me Fonnu" kullam1arak e1de edilmi$tir (Ek

3).

Ogrenci Bi1gi FOlmu dort bo1iimden olu$maktadlr. Birinci boliimde, ogrencilerin

ki$isel bilgilerine yer veri1mektedir. ikinci boliimde ogrencilerin RAM'a ba$vurma ve

ogrenciler iyin ozel egitim degerJendirme kuru1 raporu ve egitim plam hazlrJanma

durumuna; iiyiincii boliimde ogrenci1er iyin bireyselle$tirilmi$ egitim programl

hazJr1anma durumuna ve formun son bo1iimiinde ogrencilerin egitim ozgeymi$lerine

i1i$kin sorulara yer verilmektedir.

Ogretmen Gorii$me Formu iiy bo1iimden olu$maktadlr. Formun birinci

boliimiinde, ogrenciler ile sl11lf ogretmen1erinin ki$ise1 bilgilerine yer veri1mektedir.

ikinci biiliimde ogretmenlerin egitim durumu ile ogretmen1ere i$itme engeli olan

ogrenciler iyin destek hizmet sag1anmasl durumuna ve son boliimde ogrencilere destek

hizmetler saglanmasl durumuna ili$kin sorulara yer verilmektedir.

Aile Gorii$me Formu iki bo1iimden olu$maktadlr. Formun birinci bOliimiinde

gorii$me yapllan ogrencilerin anne/babalannm ve ogrenci1erin ki$ise1 bilgi1erine yer

verilmektedir. ikinci bOliimde ogrenci1ere kayna$tJrma S1111fl dl$111dan destek hizmetler

saglanmasl durumuna ili$kin soru1ara yer veri1mektedir.
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Eski~ehir Rehberlik Ara~tlflna Merkezi ve kayna~tlrma uygulamalan yapan

Milli Egitim BakanlIgI'na baglI ilkogretim okullarmda i~itme engeli olan ogrencilere

ili~kin dosyalan incelemek ve bu ogrencilerin sImf ogretmenleri ile ara~tlfll1a

kapsammda gorti~me yapmak tizere Eski~ehir Milli Egitim Mtidtirltigu ve Valilik'ten

gerekli izinler aImml~tlr (Ek-4).

Ogrenci Bilgi Formu yeryevesinde gereksinim duyulan bilgiler, ogrencilerin

Rehberlik Ara~tlrma Merkezi ve devam ettikleri okullarmdaki dosyalanndan elde

edilerek ara~tlrmacI tarafmdan forma i~lenmi~tir. SIl1If ogretmenleriyle Ogretmen

Goru~me Formu dogrultusunda birebir gorti~meler yapdarak, ogretmenierin verdikjeri

yamtlar ara$tIrmacl tarafmdan forma kaydedilmi~tir. i~itme engeli olan ogrencilerin

aileleri ile telefonda goru$ti1erek randevu ahm11l~ ve belirlenen tarihierde ogrencilerin

anne-babalanyla Aile Gorti~me Formu yeryevesinde birebir gorti~meler yapiiarak

edinilen bilgiler ara~tlflnacI tarafmdan forma kaydedilmi$tir.

2.4. Verilerin <;:oziimlenmesi ve Yorumu

Ara$tJrmada Ogrenci Bilgi Formu, Ogretmen Gorti$me Formu ve Aile Goru~me

Formu veri toplama araylan ile edilen verilerin ara~tIrmanIl1 amacma yamt

olu~turabilccck ~ekilde frekans ve ytizdelik daglhmlan yapllml~tIr.
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3. BULGULAR VE YORUM

Bu boltimde ara~tlrmanm amay boliimiinde belirlenmi~ sorulara paralel olarak

bulgulara ve yorumlara yer verilmi~tir.

3.1. i~itme Engeli Olan Ogrencilerin Kayna~tlrma (Jygulamalarma

Yerle~tirilmesi Siireci

3.1.1. i~itme Engeli Olan Ogrencilerin Rehberlik Ara~tIrma Merkezi'ne

Yilnlendirilme Durumu

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nin (2006) 7. maddesi 5. bendinde "Milli

egitim miidiirltikleri, orgiin ve yaygm egitim kurumlan, saghk kurulu~larJ, iiniversiteler,

Sosyal Hizmetler ve <;:ocuk Esirgeme Kururnuna bagh birimler ve yerel yonetim

birimleri ozel egitime ihtiyacl olan bireylerin egitsel degerlendirme ve tamlanmasl

amaclyla Rehberlik Ara~tlrma Merkezi'ne yonlendirilmesinde sorumlulugu payla~lrlar"

denilmektedir. Eski~ehir Rehberlik Ara~tml1a Merkezi ve ogrencilerin devam ettikleri

okullarm kayltlanna gore, 2006-2007 egitim-ogretim yIlmda kayna~tml1a

uygulamalanna devam eden ara~tml1a kapsammdaki 24 i~itme engeli olan ogrencinin

tamaml orgiin egitim kurumlan tarafmdan Rehberlik Ara~tlrma Merkezi (RAM)'a

yonlendirilmi~tir. Diger kurumlar tarafmdan RAM'a yonlendirilen ogrenci

bulunmamaktadlr.

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nin 9. maddesi l-b bendinde "Egitsel

degerlendirme ve tamlamaya almacak okulalkuruma kaylth ogrenciler iyin bireysel

geli~im raporu istenir" denilmekte, aym yonetmeligin 63. maddesi I-c bendinde bu

raporun ogrencilerin kaylth bulunduklan okul/kurumda gorevli rehber ogretmenler

tarafmdan, ogretmenler ve ailelerle i~birligi yapllarak dozenienmesi gerektigi

beJirtilmektedir. RAM kaYltJarma gore 24 ogrencinin hiybiri iyin okuJlan tarafmdan

bireysel geli~im raporu hazlrlanmaml~tJr.
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3.1.2. i~itme Engeli Olan Ogrenciler i4;in Ozel Egitim Degerlendirme

Knrulu Tarafmdan Egitim Plam Hazlrlanma Durumu

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nde RAM'a yonlendirilen ogrencilerin

egitsel degerlendirme ve tamlamalarmm RAM'larda olu~turulan Ozel Egitim

Degerlendirme Kurulu tarafmdan yerine getirilmesi ongorillmektedir. Aym

Yonetmeligin JO. maddesi 2. bendinde Kurul tarafmdan egitsel degerlendirme ve

tanllamasl yapllan her ogrencinin egitim plamnm hazirlanmasl gerektigi

belirtilmektedir. RAM kayltlanna gore, 24 i~itme engeli olan ogrencinin hiybirisi iyin

egitim plam hazlrlanmaml~tlr.

3.1.3. i~itme Engeli Olan Ogrenciler i4;in Ozel Egitim Degerlendirme

Kurulu Tarafmdan Knrul Raporn Hazlrlanma Durumu

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nin 21. maddesi J-e bendinde "Ozel egitim

degerlendirme kurull1 egitsel degerlendirmesi ve tamlamasl yapIlan bireyler iyin uyglln

egitim ortaml, aJacagl destek egitim hizmeti ve egitim plamm da iyeren degerlendirme

sonuylanm Ozel Egitim Degerlendirme Kurul Raporll dtizenleyerek milli egitim

mtidlir1i1klerinin onayma sllnar" denilmektedir.

RAM'm kaYltlanna gore, i~itme engeli olan 24 ogrenci iyin Ozel Egitim

Degerlendirme Kurul Raporu hazlrlanma durumu <;:izelge J 'de verilmi~tir.

<;izelge 1

i~itme Engeli Olan Ogrenciler i4;in Ozel Egitim Degerlendirme Kurulu Tarafmdan

Kurul Raporu HaZirlama Durumu

Ogrenci

Kurul Raporu Hazlrlanma DlIrumll

Hazlrlanan

Hazlrlanmayan

Toplam

n

18

6

24

%

75

25

100
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<;:izelge l'de gortildtigti gibi, 18 ogrenci iyin ozel egitim degerlendinne kuruI

raporu hazlrlanml~, 6 ogrenci iyin ise kurul raporu hazlr1anmaml~tlr. Hazlrlanml~ olan

ozel egitim degerlendirme kurul raporlannm tlimtinde ailelerin imzasl ve tUm ogrenciler

iyin "i~itme kaybl" tamsl bulunmaktadlr.

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nde (2006) ozel egitime gereksinimi olan

bireylerin RAM'a yonlendirilmesinde ye~it1i kurumlara gorev verilmekle birlikte,

ara~tmna bulgularma gore, i~itme engelli olan yocuklann RAM'a yonlendirilmeleri

yalmzca bu yocuklann daha once devam etmekte olduklan orgtin egitim kurumlan

tarafindan yapJlmaktadlr. Sonuyta i~itme engeli olan ogrenci daha once devam etmekte

oldugu okul yada simfa bu kez kayna~tlrma ogrencisi olarak geri donmektedir. Batu ve

Klrcaali-iftar'da (2005), ozel gereksinimi olan ogrencilerin yogunun RAM'a

yonlendirilmelerinin devam etmekte olduklan okullar tarafmdan yaplldlgml

belirtmektedirler. Ara~tlrma bulgularma gore, orgtin egitim kurumlannca RAM'a

yonlendirilen i~itme engeli olan ogrenciler iyin Yonetmelikte ongortilen bireysel geli$im

raporu hazlrlanmamaktadlr. Bu durum i~itme engeli olan ogrencilerin RAM'a

yonlendirilmeden once herhangi bir on incelemeden geymedikleri izlenimini

vermektedir. RAM'a yonlendirilen i~itme engeli olan ogrencilerin hiybiri iyin oze1

egitim degerlendirme kurulunca Yonetmelikte ongorlilen egitim planl

hazlrlanmamaktadlr. Kurulun bir diger gorevi olan kurul raporu ara$tlrma kapsamma

alman 24 ogrenciden 18'i iyin hazlrlanml$tlr. Kurul tarafmdan i~itme engeli olan

ogrenciler iyin egitim planlarmm hazlrlanmamasl bunun yam Slra 6 ogrenci iyin

hazulanml$ kurul raporunun bulunmamasl bu ogrenci1erin egitsel tamlanma,

yerle$tirilme, degerlendirilme, iz1enme ve alacaklan ozel egitim hizmetlerinin

plan1anmasl yonlerinden onemli bir eksiklik olarak goztikmektedir. Sonuy olarak i$itme

engeli olan yocuklar kayna$tlrma egitimi adl altmda kayna$tlrma slmflar111a

yerle~tirildiklerinde, slmf ogretmenlerinin ontinde bu yocuklann engel durumlan ve

ozel egitimlerine ili$kin bir bilgi bulunmamaktadlr. Batu'da (2000) oze1 gereksinimli

ogrencilerin biryogunun kayna$tlmla ortamlarma yerle$tirildiklerinde ogretmenlere bu

ogrenciler ile ilgili yeterli bilgilendirilme yapJlmadlg1111 belirtmektedir.
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3.2. Kayna~tJrma Uygulamalarma Devam Eden i~itme Engeli Olan

Ogrencilerin Egitim Ozgel;mi~leri

Ara~tlrma kapsammdaki i~itme engeli olan 24 ogreneinin kayna~tlrma

uygulamalanna yerle~tirilmedenoneeki egitim ozgeymi~leri <;:izelgc 2'de verilmi~tir.

<;:izelge 2

i~itme Engeli Olan Ogrencilerin Egitim Ozgel;mi~leri

Ogrenei

Egitim Ozgeymi~leri

Genel ilkogretim slmfl

j~itme engelliler okulu

Diger

Toplam

n

21

o
3

24

%

87,5

12,5

100

<;:izelge 2'de goruldugu gibi, kayna~tmna uygulamalarma yerle~tirilmeden once,

21 ogrenei genel ilkogretim slmflarmda bu1unmu~lardlr. i~itme engelliler okullanna

devam etmi~ ogrenei bulunmamaktadlr. BUlla gore, kayna~tlTma uygulamalan iyerisinde

genel egitim okullanmn genel egitim slmflanna yerle~tirilen ogreneilerin tamamma

yakmmm, yine bu ortamlardan geldigi gorulmektedir. Nitekim Sueuoglu ve Kargm

(2006), normal slmflara devam eden ozel gereksinimi olan ogreneilerin RAM tarafmdan

tamlama ve degerlendirmeleri yapIldlktan soma bu defa etiketlenerek kayna~tlrma

smrflanna devam ettiklerini belirtmektedir.

3.3. Kayna~tJrma Uygulamasl Yapilan Okullarda Bireyselle~tirilmi~

Egitim Program I Geli~tirme Birimi Olu~turulma Durumu

3.3.1. Okullarda Bireyselle~tirilmi~ Egitim Program I Geli~tirme Birimi

Bulunma Durumu

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nin 72. maddesi 1. bendinde "Ozel egitime

ihtiyael olan ogrcnei1erin egitimlerini surdurdukleri okul ve kurumlarda egitim
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perfonnanslan ve ihtiyaylan dogrultusunda bireyselJe~tirilmi~ egitim programlanm

hazlrlamak amaclyla bireyseJ]e~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi olu~turulur"

denilmektedir.

Ara~tmTIa kapsammdaki i~itme engeli olan 24 ogrencinin devam ettigi 17 okulda

bireyseJ]e~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi bulunma durumu <;:izelge 3'te

verilmi~tir.

C;izelge 3

Okullarda Bireyselle~tirilmi~ Egitim Programl Geli~tirme Birimi Bulunma

Durumu

Okul

Birim

Bulunan

Bulunmayan

Toplam

n

4

13

17

%

23,5

76,5

100

<;:izelge 3'te goriildtigti gibi, yalmzca 4 okulda ozel gereksinimi olan ogrenciler

iyin bireyselJe~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi bulunmaktadlr.

3.3.2. Bireyselle~tirilmi~ Egitim Programl Geli~tirme Birimi Tarafmdan

i~itme Engeli Olan Ogrenciler iyin Bireyselle~tirilmi~ Egitim

Programl Hazlrlanma Durumu

Okul kaYltJanna gore, BEP geli~tinne birimi olu~turulan 4 okulda birer i~itme

engeli olan ogrenci bulunmaktadlr. Birimler tarafmdan bu ogrencilerin Wmti iyin

bireyseJ]e~tirilmi~ egitim programl hazlrlanmaktadlr.

Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nin 69. maddesi 2. bendinde

"Bireyselle~tirilmi~ egitim programl; egitim planmda yer alan yllhk amaylar ve

ogrencinin takip ettigi programl/programlan temel almarak belirlenen kIsa donemli

amaylanm, ogrencinin alacagl destek egitim hizmetinin Wrti stiresi, slkhgl ve bu
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hizmetin kimler tarafmdan saglanacagml, ogretim ve degerlendirmede kullallliacak

yontem ve teknik, aray-gerey ve egitim materyalini, egitim artamma ili~kin

dUzenlemeleri, daVralll~ problemlerini onlemeye yada azaltmaya yonelik tedbirler ile

uygulanacak yontem ve teknikleri, ogrencinin ki~isel bilgilerini iyerir" denilmektedir.

i~itme engeli alan 4 ogrenci iyin haZlflanan bireyselle~tirilmi~ egitim

programmda yonetmelikte ongorUlen bilgilere yer verilme durumu <;:izelge 4'te

verilmi~tir.

<;:izelge 4

Bireyselle~tirilmi~ Egitim Programmda Yonetmelikte Ongoriilen Bilgilere Yer

Verilme Durumu

Yer

Veriliyar Verilmiyor Toplam

Yonetmelikte OngorUlen Bilgiler n n n

Uzun sUreli amay 4 0 4

Klsa sUreli amay 4 0 4

Ogretimsel amay 4 0 4

Destek egitim hizmeti 3 4

Kullamlacak yontem-teknik, 3 4

aray-gerey ve materyal

Egitim ortaml diJzenlemeleri 3 4

Davralll~ problemlerini 4 0 4

azaltma tedbirleri

Ogrencinin ki~isel bilgileri 3 4

<;:izelge 4 'te goriJldiJgiJ gibi, 4 ogrenci iyin haZlflanan bireyselle~tirilmi~ egitim

programlannm tiJmiJnde uzun siJreli, kIsa siJreli ve ogretimsel amaylar ile davralll~

problemlerini azaltmaya yonelik tedbirlere yer verilmektedir. Ogrenciler iyin hazlflanan

programlann yogunda destek egitim hizmeti, kullallliacak yontem-teknik, aray-gerey ve

materyal, egitim artaml diJzenlemelerine ili~kjn bilgilere yer verilmemektedir.
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3.3.3. BireyselIe~tirilmi~ Egitim Programl Geli~tirme Biriminin i~itme

Engeli Olan Ogrencilere BireyselIe~tirilmi~ Egitim Programl

Hazlrlamak ilYin Dl~andan Yardlm Alma Durumu

Bireyselle~tirilmi~ egitim programl geli~tirme birimi olu~turulan 4 okulun

kayltlanna gore, bu okuJlardaki birimlerden yall1lzca I 'i dl~andan yardlm almaktadlr.

Dl~andan yardlm alan birim, bu yardlml RAM'dan aldlgml belirtmektedir.

Ara~tlrmal1ln bulgulan; okuJlann yogunda i~itme engeJi olan ogrencilere

bireyseJle~tirilmi~ egitim programl hazulamak lym BEP geli~tirme birimi

olu~turulmadlgll1l, olu~turulan birimlerde hazulanan BEP'lerin yeterJi bilgileri

iyermedigini, yogu birimde program hazlrlal11rken okul dl~mdan yardlm ahnmadlgml

gostermektedir. Ara~tIrl11anm bu bulgulan, Tiifekyioglu'nun (I 992) yapml~ oldugu

ara~tIrmanl11 kayna~tlrma uygulamalanna devam eden i~itme engeJi olan ogrenciler iyin

BEP hazlrlanmadlg1 yoniindeki bulgulanyla tutarhhk gostermektedir. i~itme engeli olan

ogrencilere uygun ozel egitim hizmetJeri saglanmasmm temel ko~ulu, bu ogrencilerin

potansiyeJine uygun BEP hazlrlanmasldlr. Kayna~tIrma uygulamalarma yerle~tirilen

yogu i~itme engeli olan ogrenci iyin bu programlann hazlrlanmaml~ olmasl ve

hazlrlanan programlarda eksikJiklerin olmasl, kayna~tlm1a uygulamalanndan beklenen

yararlann onlinde onemJi bir engel olu~turmaktadu (Batu ve Klrcaali-iftar, 2005). Batu

(2000) ve Glirglir (2005); kayna~tuma uygulamasma devam eden ozel gereksinimi olan

ogrenciler iyin birimler olu~turulmadan, BEP hazlrlanmadan bu ogrencilerin varolan

programlara uydurulmalanl1ln, ogrenciler iyin BEP hazulandlgmda ise iyeriginin

belirlenl11emi~ olmasmm ogrencilerinin kayna~tIrlna smIflanna uyum saglamada

zorluklar ya~amalar]J1a neden oldugunu belirtmektedir.

3.4. Smlf Ogretmenlerinin En Son Tamamladlklan Programda i~itme

Engeli Olan (:ocuk1ar ve Egitimleri ile ilgili Egitim Alma Durumu

3.4.1. SmlfOgretmenlerinin Mezun Olduklan Programlar
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Ara'itJrma kapsammdaki 24 i'iitme engeli olan ogrenci farkl! genel ilkogretim

slmflanna devam etmektedirler. Bu ogrencilerin devam ettikleri slmflann sllllf

ogretmenlerinin mezun oldugu faklilte/enstitlilere gore daglhmlan <;:izelge 5'te

verilmi'itir.

yizelge 5

SIDlf Ogretmenlerinin Mezun Oldugu Fakiilte/Enstitiiler

Ogretmen

Faklilte/Enstitli n

Egitim Enstitlisli 6

Meslek Egitim Fakliltesi 3

Egitim Fakliltesi 4

AOF (SmlfOgrt. Onlisans/Lisans Tamamlama) 2

Diger Faklilteler 9

Toplam 24

%

25

12,5

16,6

8,3

37,5

100

<;:izelge 5'te gorlildligli gibi, 24 ogretmenden 15'i ye'iitli fakliltelerin ogretmenlik

programlarmdan mezun olmu'ilardlf. 9 ogretmenin ogretmenlik sertifikasl

bulunmal11aktadlr.

3.4.2. SIDlf Ogretmenlerinin En Son Tamamladlklan Programda i~itme

Engeli Olan yocuklar ve Egitimleri ile ilgili Ders Alma Durumu

Ogretmenlerle yapllan gorli'imelerden elde edilen bilgilere gore, 24 smlf

ogretmeninden yalmzca 1 ogretl11en i'iitme engeJi olan yocuklar ve egitimleri ile ilgili

ders alml'itlf. Egitim fakliltesi s1l11f ogretmeligi programmdan mezun olan bu ogretmen

lisans programmda "Ozel Gereksinimli <;:ocuklar ve Egitimleri" dersini alml'itlf.

Ara'itlrma bulgulanna gore, 24 slnIf ogretmeni ba'ita egitim enstitlileri olmak

lizere ye'iitli faklilte/enstitlilerden mezun olmu'ituf. 9 ogretmenin ogretmenlik sertifikasl

bulunmamaktadlf. Ogretmenlerin 1'i dl'imda ogretmenler mezun olduklan programlarda
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i~itme engeli olan yocuklar ve egitimleri ile ilgili ders almaml~!ardlr. Nitekim Kargm ve

Sucuoglu'da (2006), kayna~tlrma uygulamasl yapan pek yok ogretmenin kayna~tJrlna

ogrencilerine egitim vermek iyin yeti$tirilmedigini, mesleki egitimleri slrasmda ozel

egitime ili$kin yetersiz bir donal11mla mezun olduklanl11 ve bu durumun kayna$tJrma

uygulamas1l11 olumsuz etkiledigini belirtmektedirler.

3.5. i~itme Engeli Olan Ogreneilere Destek Hizmetler Saglanmasl

Durumu

3.5. I. i~itme Engeli Olan Ogreneilere Saglanan Destek Hizmetlerin Tiirii

Okul kayltlanna gore, ara$tJlma kapsammdaki 24 i$itme engeli olan ogrencinin

hiybirine okul iyinden destek iizel egitim hizmeti saglanmamaktadlf.

Ailelerden edinilen bilgilere gore, bu ogrencilere okul dl$mdan destek hizmet

saglanma durumu <;::izelge 6'da verilmi$tir.

<;::izelge 6

i~itme Engeli Olan Ogreneilere Okul DI~mdan Destek Hizmetler Saglanma

Durumu

Ogrenci

Destek Hizmet

Saglanan

Saglanmayan

Toplam

n

18

6

24

%

75

25

100

<;::izelge 6'da gorlildiigii gibi, i$itme engeli olan 18 ogrenci okul dl$1I1dan destek

hizmet almaktadlf. Okul dl$1I1dan destek hizmet alan ogrencilerin tlimii bu hizmeti ozel

oze! egitim kurumlarmdan almaktadlr. Yine ailelerden edinilen bilgilere gore, bu

kurumlarda ogrencilere artiklilasyon egitimi ve kayna$tlrma egitimi alanlannda destek

hizmetler saglanmaktadlr.
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3.5.2. i~itme Engeli Olan Ogrencilere Saglanan Destek Hizmetlerin Slkhgl

ve Siiresi

Ailelerden edinilen bilgilere gore, okul dl~1l1da ozel ozel egitim kurumlannda

destek hizmet alan 18 ogrenciye saglanan hizmetlerin Slkhgl ve siiresi <;izelge 1'de

verilmektedir.

<;izelge 7

i~itme Engeli Olan Ogrencilere Saglanan Destek Hizmetlerin Slkhgl ve

Siiresi

6grenci

HizmetIerin Slkhgl ve Siiresi

2 Giin, 4 Saat Hizmet Alan

3 Giin, 3 Saat Hizmet Alan

Toplam

n

14

4

18

%

77,8

22,2

100

<;:izelge 1'de goriildiigii gibi, ozel ozel egitim kurumlarmda destek hizmet alan

ogrencilerin biiyiik yogunluguna bu hizmetler haftada 2 giin, 4 saat saglanmaktadlr.

Ara~tlrma bulgulanna gore, 24 i~itme engeli olan ogrencinin hiybirine okul

iyinde destek hizmet saglanmamaktadlr. 6grencilerin 18'ine okul dl~1l1dan destek

hizmet saglanmaktadlr. Bu 18 ogrencinin tamamma bu hizmet ozel ozel egitim

kurumlannda saglanmaktadlr. 6zel ozel egitim kurumlannda bu ogrencilere saglanan

hizmet genelde haftada 2 giin, 4 saat ile slmrhdlr. Ara~tJrmanm bu bulgulan,

Tiifekyioglu 'nun (1992) kayna~tJfma uygulamalarmdaki i~itme engeli olan ogrencilere

okul iyinde destek hizmetler saglanmadlgl yoniindeki ara~tJrma bulgulanyla paralellik

gostermektedir. Ancak, Tiifekyioglu kayna~tlrma uygulamalanna devam eden i~itme

engeli olan ogrencilere Rehberlik Ara~tIrma Merkezi'nde, daha az slkhkta ve siirede

destek hizmetler saglandlgml belirtmektedir. Batu'da (2008), Tiirkiye' deki kayna~tlfJna

uygulamalarmda ogrencilere yeterince destek hizmetlerin saglanmadlg1l11 bu nedenle

kayna~tlrmamn yerle~tirmeden oteye geymedigini belirtmektedir.
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3.6. Smlf Ogretmenlerine i~itme Engeli Olan Ogrenciler i~in Destek

Hizmetler Saglamasl Dnrnmu

3.6.1. Smlf Ogretmenlerinin Destek Hizmetlere Gereksinim Duyma

Durumu

Ogretmenlerden edinilen bilgilere gore, ara~tlrma kapsammdaki 24 smrf

ogretmeninin smIflanndaki i~itme engeli olan ogrenciler iyin destek hizmetlere

gereksinim duyma durumlan <;izelge 8' de verilmi~tir.

<;izelge 8

Smlf Ogretmenlerinin Destek Hizmetlere Gereksinim Duyma Durumu

Ogretmen

Gereksinim n %

Duyan 20 83,3

Duymayan 4 16,7

Toplam 24 100

<;izelge 8'de gorlildligli gibi 20 ogretmen destek hizmetlere· gereksinil11

duydugunu belirtl11ektedir. Yine ogretmenlerden edinilen bilgilere gore; destek

hizl11etlere gereksinim duydugunu belirten ogretmenlerin tUmU, i~itme engeli olan

ogrencilerin egitimleri ve/veya bu ogrencilerle ileti~im kurma yontemleri konulannda

destek hizl11etlere gereksinil11 duyduklanm belirtmektedirler.

3.6.2. Smlf Ogretmenlerine Destek Hizmetler Saglanmasl Durnmu

Slmf ogretmenlerinden edinilen bilgilere gore, 24 s1l11f ogretmeninden yall11zca 1

ogretmene s1l11fmdaki i~itme engeli olan ogrenci ile ilgili destek hizl11etler

saglanmaktadlr. Bu destek hizmet okuldaki rehberlik servisi tarafmdan saglanl11aktadlr.
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Ara~tlrma bulgulanna gore, ara~tlfma kapsamma alman 24 slmf ogretmeninin

20'si destek hizmetlere gereksinim duymaktadIr. Destek hizmetlere gereksinim duyan

ogretmenlerin tiimii, i~itme engeli olan ogrencilerin egitimi ve/veya bu ogrenciler ile

ileti~im kurma yontemleri konulannda destek hizmetlere gereksinim duymaktadlr. 24

sll1lf ogretmeninden yall1lzca 1 ogretmene okulun rehberlik servisi tarafmdan destek

hizmet saglanmaktadlr. Buna gore, ogretmenlerin 5zellikle i~itme engeli olan

ogrencilerin egitimi ve/veya bu ogrenciler ile ileti~im kurma yontemleri konuIannda

destek hizmetlere gereksinim duyduklan, ancak kendilerine bu hizmetlerin

saglanmadlgl goriiImektedir. Bu alanda yapIlan ara~tIrll1alarda da, kayna~tlrma

uygulamasmda gorev alan Sll1lf ogretmenlerinin kayna~tIrma 5grencilerinin egitimleri

ile ilgili destek hizmetlere gereksinim duyduklan ancak gereksinim duyduklan hizmeti

alamadlklan, bilgilerinin yetersiz oldugu ve bu durumun kayna~tIrma uygulamalannll1

ba~ansml olumsuz etkiledigi yoniinde sonu<;lara ula~llml~tIr (Eripek, 1986; Batu, 2000;

Bayko<;-Donmez, Avcl ve AsIan, 1997; Diken, 1998; Goziin ve Ylkml~, 2003; Uysal,

2003).
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4. OZET, YARGI VE ONERiLER

Bu bOliimde ara~tlrmamn problem, yontem, bulgular ve yorum boliimiinlin ozeti

ile ara~tJrma sonucunda ula~l1an yargl ve onerilere yer verilmektedir.

4.1. Ozet

Tiirkiye'de son yl1larda ozel gereksinimi olan ogrencilerin dolaylslyla i~itme

engeli olan ogrencilerin egitimlerinde kayna~tlrma uygulamalarma agn'hk

verilmektedir. Kayna~tlrma uygulamalan igerisinde ozel egitim hizmetlerinin

sunulmasma ili~kin ge~itli yasal diizenlemelere gidilmi~tir. Ancak bu yasal

diizenlemelerde ongortilen hizmetlerin i~itme engeli olan 90cuklar ve sll1lf

ogretmenlerine ne iil9iide saglandlgma ili~kin yakm bir zamanda yapllml~ ara~tlrll1aya

rastlanmaml~tlr. Ara~tJrll1a bu gereksinimden kaynaklanmaktadlr.

Ara$tml1anm all1aCl, 2006-2007 ogretim Yllmda Eski~ehir il merkezinde

kayna~tlrll1a slmflanna devam eden i$itme engeli olan ilkogretill1 ogrencilerine ve bu

ogrencilerin slmf ogretmenlerine saglanan ozel egitim hizll1etlerinin belirlenll1esidir.

Ara$tlrma durum saptamaya yonelik betimsel bir ara$tJrmadlr.

2006-2007 ogretim Yllmda kayna$tlrma uygulamalan kapsammda I 7 ilkogretim

okulunda 24 i~itme engeli olan ogrenci farkh sll1lflarda ogrenim gormektedir. i$itme

engeli olan ogrenciler ile kayna~tJrma uygulamasl gergekle~tiren 24 sll1lf ogretll1eni

bulunll1aktadlr. Bu ogrencilerin ve slmf ogretmenlerinin tall1aml ara~tlfma kapsamma

ahnml$tlr.

Ara$tJrmada, ara$l1rmamn amacma yonelik olarak ogrencilerin ki$isel bilgileri,

kayna$tmna uygulamalanna yerle~tirilme siire9leri, ozel egitim hizll1eti saglanma

durumu ve egitim ozge9mi$lerine ili$kin gereksinim duyulan bilgiler ogrencilerin

devam ettikleri okullardaki ve Eski$ehir Rehberlik Ara$tJrma Merkezi'ndeki (RAM)

ogrenci dosyalarmdan "Ogrenci Bilgi Formu" kullamlarak (Ek-l); ogretmenlerin ve
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ogrencilerin ki~isel bilgileri, ogretmenlere ve ogrencilere destek hizmetler saglanma

durumlanna ili~kin gereksinim duyulan bilgiler slmf ogretmenlerinden "Ogretmen Bilgi

Formu" kullamlarak (Ek-2); ogrenci yakmlarmm ve ogrencilerin ki~isel bilgileri ile

ogrencilere kayna~tlrma slmfl dl~mdan destek hizmetler saglanma durumlanna ili~kin

gereksinim duyulan bilgiler de ogrencilerin ailelerinden "Aile Gorli~me Formu"

kullamlarak elde edilmi~tir (Ek-3).

Ara~tlrma bulgulanna gore, i~itme engeli olan ogrencilerin tamaml devam

etmekte olduklan okullar tarafmdan RAM'a yonlendirilmektedif. Ogrencilerin RAM'a

yonlendirmesini yapan okullar tarafmdan bu ogrenciler iyin Yonetmelikte ongorlilen

bireysel geli~im raporu hazulanmamaktadlf. RAM'a yonlendirilen i~itme engeli olan

ogrencilerin hiybiri iyin ozel egitim degerlendirme kurulunca Yonetmelikte ongorUlen

egitim plam hazlrlanmamaktadlf. Ogrencilerin onemli bir bolUmli iyin ozel egitim

degerlendirme kurul raporu ise hazlrlanmamaktadlf.

Kayna~tlrma uygulamalan iyerisinde genel egitim okullarmm genel egitim

slmflanna yerle~tirilen ogrencilerin tamall1ma yakml yine bu ortarnlardan gelmi~tif.

Kayna~tull1a uygulamasl yapllan okullann yogunda i~itll1e engeli olan

ogrencilere bireyselle~tirilmi~ egitim programl haZlrlamak iyin BEP geli~tinne birimi

olu~turulmaml~ dolaYlslyla BEP hazlrlanll1aml~tJf. Olu~turulan birimlerce hazlrlallall

BEP'lerde ogrenci bilgilerine yeterince yer verilmemi~ ve birill1lerin tamamma yakml

program hazularken dl~andan yardlm almaml~tJr.

Kayna~tJrma uygulamasl yapan slmf ogretmenleri ba~ta egitim enstitlileri olmak

lizere ye~itli fakUlte/enstitUlerdell mezun olmu~tuf. Ancak ogretmenlik sertifjkasl

olmayan ogretmenler de bulunmaktadlf. Yine ogretmenlerin tamamma yalom mezun

olduklan programlarda i~itme engeli olan yocuklar ve egitimleri ile ilgili ders

almaml~lardlf.

i~itme engeli olan ogrencilerin hiybirine okul

saglanmamaktadlf. Ogrencilerin onemli bir bollimline okul

iyinde destek

dl~mdan destek

hizmet

hizmet
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saglanmaktadlr. Okul dl~llldan destek hizmet saglanan ogrencilere bu hizmet ozel ozel

egitil11 kurul111annda saglanmaktadIr.

SlllIf ogretmenlerinin tan1al11111a yakIm i~itl11e engeli olan ogrencilerin egitil11i

ve/veya bu ogrenciler ile ileti~il11 kurma yontemleri konularlllda destek hizmetlere

gereksinim dUYl11aktadlrlar. Ancak ogretmenlerin tal11amllla yaklllllla destek hizmet

saglanl11amaktadlr.

4.2. Yargl

i~itme engeli olan ogrencilerin kayna~tIrma uygulamalanna yerle~tirilmelerinde

yonetmelikte ongoriilen diizenlemelere yeterince uyull11al11aktadlr. Okullarda bu

vocuklar ivin hazIrlanan bireyselle~tiriIl11i~ egitim progral111an yetersizdir. Slmf

ogretl11enlerine slllIflanna yerle~tirilen i~itme engeli olan ogrenciye ili~kin gereksinil11

duyduklan destek hizmetler saglanmamaktadlr. i~itl11e engeli olan ogrencilere okul

iverisinden destek hizl11etler saglanmaz iken ogrencilerin onemli bir boliimiine okul

dl~llldan destek hizmetler saglanmaktadlr.

Sonuv olarak i~itme engeli olan ogrencilerin kayn~tlflimaslllda, bu uygulamamn

geregi olan ko~ul ve hizmetler yeterince yerine getirilememektedir.

4.3. Oneriler

Bu bOliimde yer alan oneriler "egitime ve uygulamaya yonelik" ve "ileri

ara~tJrmalara yonelik" olmak iizere iki boliimde ele allllacaktlr.

Egitim ve Uygulal11aya Yonelik

I- Kayna~tlrma uygulamasllla devam eden i~itme engeli olan ogrenciler ivin

bireyselle~tirilmi~ egitim programl haZIrlanmasl ivin okullarda bireyselle~tirilmi~ egitim

progrmTIl geli~tirme birimi olu~turulmasllla, bu ogrencilerin performanslan



31

dogrultusunda BEP hazlrlanmasma ve birimlerin dl~andan yardlm almasma onem

verilebilir.

2- Ogretmen yetl~t1ren programlarda i~itme engeJi olan yocuklar ve egitimleri

konusunda dersler konulabilir/arttmlabilir.

3- Kayna~tlrma uygulamasma devam eden i~itme engeli olan ogrenciler iyin uygun

ve yeterli destek hizmetlerin okul iyinde saglanmasma onem verilebilir.

4- Kayna~tmna uygulamasl yapan slmf ogretmenlerine i~itme engeli olan ogrenciler

ile ilgili destek hizmetler saglanmasma onem verilebilir.

5- Milli Egitim Bakanhgl'nca kayna~t1rma uygulamasl yapan ogretmenlere i~itme

engeli olan yocuklar ve egitimleri ile bu ogrenciler ile ileti~im kurma yontemleri

konulannda hizmet iyi kurs dlizenlenebilir.

ileri Arastmnalara Yonelik

I- Kayna~tJrma slmflarma devam eden diger engel gruplanna sahip ogrencilere ve

slmf ogretmenlerine ozel egitim hizmetlerinin saglanmasl durumu belirlenebilir.

2- Ara~t1rma Eski~ehir iIi dl~mdal<i diger illeri de kapsayacak biyimde

geni~letilebilir.

3- Benzer ara~tlrmalar diger ogretim kademelerine devam eden i~itme engeli olan

ogrenciler ile yapllabiJir.
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OGRENCi BiLGi FORMU

(EK-l)

Ogrencinin;

Adl-SoyadI:

Dogum Tarihi:

Cinsiyeti:

Okulu:

Slmfve $ubesi:

Ogrenci Rehberlik Ara~tlrma Merkezi 'ne kim yada hangi kurum araclhglyla

ba~vurmu~tur?

Bireysel Geli~im Raporu dtizenlenmi~ midir?

Evet:l] Haylr: [J

Ozel Egitim Degerlendinne Kurul Raporu dtizenlenmi~ midir?

Evet:C] HaYlr:[]

Evet ise,

Konulan tam nedir?

Onerilen ozel egitim hizmeti nedir? ..

Raporda, ailenin imzaSl bulunmakta mldJr?

Evet: I] Haylr: 0

Egitim Plam hazlrlanml~ lTIldlr?

Evet: D Haylr: []

Egitim Plam hazlrlanml~ ise;

Egitim perfOrma:I1S1 belirtilmi~ midir?

Evet: [] Haylr: []

ihtiyaylan belirlenmi~ midir?

Evet: I] Haylr: D

Yllhk amaylar belirtilmi~ midir?

Evet: [] Haylr: [1



Okulda bireyselle$tirilmi$ egitim programl geli$tirme birimi bulunmakta mldlf?

Evet: [! Haylr: [J

Bireyselle$tirilmi$ egitim programl geli$tirme birimi dl$andan yardlm almakta mldlr?

Evet: [J Haylr: [I

Evet ise;

Kimden/nereden ;

Ne suredir ;

Ne slkhkla yardlm almaktadlr?

Bireyselle$tirilmi$ egitim programl haZlflanml$ mldlr?

Evet:!I Haylr: []

Evet ise;

Uzun sureli amaylar belirlenmi$ midir?

Evet: LI Haylr: []

Klsa sureli amaylar belirlenmi$ midir?

Evet: [[ Haylr: [J

Ogretimsel amaylar belirlenmi$ midir?

Evet: [] Haylr: [I

Ogrencinin alacagl destek egitim hizmetinin tUru, suresi, slkhgl ve bu

hizmetin kimler tarafmdan nasll saglanacagl belirtilmi$ midir?

Eve!: [I Haylf: [J

Ogretim ve degerlendirmede kullanilacak yontem-teknik, aray-gerey ve

egitim materyalleri belirtilmi$ midir?

Eve!: [J Haylf: [J

Egitim ortamma ili$kin duzenlemeler belirtilmi$ midir?

Eve!: [] Haylr: []

Davral1l$ problemlerini onlemeye yada azaltmaya yonelik tedbirler ile

uygulanacak yontem ve teknikler belirtilmi$ midir?

Eve!: IJ Haylr: []

Ogrencinin ki$isel bilgileri belirtilmi$ midir?

Eve!: [] Haylr: [J

35



Ogrenci kayna~tlfma slmfma yerle~tirilmeden once ba~ka bir egitim kurumunda

bulunmu~ mudur?

Evet:ll HaYlr: II

Evet ise;

Genel ilkogretim Okulu: [J

i~itme Engelliler OkuJu : [I

Diger: [] .

36
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OGRETMEN GORU~ME FORMU

(EK-2)

Ogrencinin;

Ad1-Soyad1:

Okulu:

Slmf ve $ubesi:

Gorlil/me yapilan slmf ogretmeninin;

Ad1-Soyad1:

(,::ahl/tJg1 Okul:

(,::ahl/tJg1 Sm1f ve $ubesi:

En son hangi programdan mezun oldunuz?

il/itme engeli olan yocuklar ve egitimleri ile ilgili ders aldm1Z 1m?

Evet: [I Hay1r: [J

Evet ise,

Hangi dersleri aldm1Z? .

il/itme engeli olan ogrencinizin egitimine ilil/kin destek hizmetlere gereksinim duyuyor

musunuz?

Evet: II HaY1r:[]

Evet ise;

Hangi konularda destek hizmetlere gereksinim duyuyorsunuz? .

Destek hizmet ahyor musunuz?

Evet: U Haylr: I]



Evet ise;

Kimdenl nereden ,

Netlir ,

Ne sliredir ;

Ne slkhkla destek hizmet ahyorsunuz?

Ogrenci slmf iyinde destek hizmetler ahyor mu?

Evet: II Haylr: [I

Ogrenci destek egitim odasl hizmeti ahyor mu?

Eve!: il Haylr: [I

Ogrenci gezici iigretmen hizmeti ahyor mu?

Evet: IJ HaYIT: [J

Yamtlardan birisi evet ise;

Hangi konuda ;

Ne sliredir ;

Ne slkhkla hizmet almaktadlr?

Olinde ortalama saat,

Haftada glin destek hizmet almaktadlT.
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AiLE GORU$ME FORMU

(EK-3)

Admlz-SoyadmlZ:

bgrenciye Yakmhgmlz;

Anne: [I Baba: [J Karde~: [J Diger: IJ .

bgrencinizin;

Adl-Soyadl:

Okulu:

Smlfve $ubesi:

bgretmeninin Adl-Soyadl:

(:ocugunuza okul dl~mdan destek egitim hizmetleri saglanmakta Imdlr?

Evet: IJ HaYlr: []

Evet ise;

Nerede saglanmaktadlr?

RAM' da: [I Evde: 0 bzel bzel Egitim Kurumunda: 0 Diger: [] .

Destek egitim hizmetleri;

Hangi konuda ,

Ne sliredir ,

Ne slkhkla saglanmaktadlr.

Olinde ortalama saat,

Haftada gUn saglanmaktadlr.
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