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Bu araştırmanın amacı, kaynaştınna uygulamalarımn yürütüldüğü ilköğretim 

okullarmda görev yapan rehber öğretmenlerin, okullarmda yürütülen kaynaştınna 

uygulamalarma ilişkin görüş ve önerilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Eskişehir merkez 

ilçede kaynaştırma uygulamalarımn yürütüldüğü ilköğretim okullarında çalışan ve 

araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 10 rehber öğretmenle yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, tümevarım analiziyle analiz edilmiştir. Veri 

analizi sonunda 10 ana başlık altmda 30 temaya ve a1t-temalara ulaşılmış ve bu veriler 

araştırmanın bulgularım oluşturmuştur. Araştınnadan elde edilen bulgular, son yasal 

düzenlemelerle kayııaştırma uygulamalarmda görev ve sorumlulukları artan rehber 

öğretmenlerin, yürüttükleri çalışmalara ilişkin çeşitli sorunlarla karşılaştıklarım, bu 

sorunlar karşısmda kendilerini yetersiz hissettiklerini ve yardıma gereksinimleri olduğunu 

göstenniştir. Araştırma bulgularmda aynca, kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili de ciddi sorunlar yaşandığı ve bu öğrencilerle ilgili 

çalışmalarm kişisel çabalarla yürüdüğü ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kayııaştırma, rehber öğretmenlerin görüşleri, tümevarım analizi 
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The purpose of this study is to determine the opinions and suggestions of school 

counselors about inc1usion practices at the elementary school s where they work. For this 

purpose, semi-structured interviews were conducted with 10 volunteer school counselors 

who work at elementary schools that iınplement inc1usion practices located in the center 

district of Eskisehir. The data are analyzed by using inductive analysis. As a result of data 

analysis, the researcher found 30 themes and subthemes under 10 tit1es which generate the 

results of this study. The results of the study revealed that the responsibilities of the school 

counselors were increased by the re cent law. Therefore, the counselors mentioned that they 

were having problems and felt themselves insufficient related with these problems. They 

also pointed that they needed help for solving the problems they mentioned in the study. 

Furthermore, the results demonstrated that there are serious problems about the students 

who were not placed in inc1usion, but are thought to have some disabilities and teachers 

deal with these students with their personal efforts at these schools. 

Key Words: Inc1usion, school counselors' opinions, inductive analysis. 
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ÖNSÖZ 

Özel eğitimle ilgili yapılan yasal düzenlemelerle birlikte okullarda kaynaştırma 

uygulamalarına verilen önem artmış, özel gereksinimli öğrenciler ve eğitimlerine yönelik 

çalışmalar etkili ve olumlu yönde hız kazanmıştır. Kaynaştırma uygulamaları ile ilgili 

yürütülen çalışmalarda rehber öğretmenlere düşen görev ve sorumluluklar da bu yasal 

düzenlemelerle artmıştır. Son yıllarda, kaynaştırma uygulaınalarıyla ilgili olumlu 

gelişmeler olmakla birlikte, yasalarda yer alan pek çok madde tam olarak uygulamaya 

geçirilemediğinden, kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda birçok sorun yaşanmaya 

devam etmektedir. Bu çalışma, kaynaştırma uygulamalarımn yürütülmesinde aktif bir rolü 

olan rehber öğretmenlerin okullarında yürütülen kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili görüş 

ve önerilerinin belirlenmesinin alana katkısı olacağı düşünülerek yapılmıştır. 

Bu araştırmanın gerçekleşmesine pek çok kişi katkıda bulunmuştur. Öncelilde 

yülcsek lisans eğitimim boyunca bana çalışma hayatımda uygulamaya geçirebildiğim 

birçok bilgi ve beceri kazandıran ve daha donanımlı bir rehber öğretmen olmaında katkıları 

olan derslerini aldığım tüm bölüm hocalarıma ve özellilde de nitel araştırma yöntemleri 

dersinde bana öğrettilderi sayesinde bu araştırmayı gerçeldeştirebildiğim sevgili hocam 

Prof. Dr. Yıldız UZUNER'e çok teşekkür ederim. 

Araştırmamın konusunun seçiminden, son haline getirinceye kadarki tüm süreçte 

hep yanımda olan, her konuda yardımım ve desteğini yamında hissettiğim danışman hocam 

Yard. Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON' a, bana ve çalışmama olan katlaları ve rehberliği 

için sonsuz teşekkür ederim. 

Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve sorularımı tüm içtenlilderiyle 

yanıtlayan, okullarda boşluldarı asla doldurulamayacak olaıı sevgili meslektaşlarıma ve 

pilot görüşmemi yaptığım meslektaşım ve canım arkadaşıma manevi desteğiyle hep 

yammda olduğu için çok teşekkür ederim. 

Aym dönemde kendisi de tez çalışması yaptığı ve yoğun olduğu halde araştırma 

verilerinin kodlanması aşamasında tüm içtenliği ile bana zaman ayırdığı ve yardımcı 

olduğu için çok sevgili arkadaşım Güler BAŞ'a ve ayın dönem tez hazırladığımız tüm 

yüksek lisans dönem arkadaşlarıma paylaşım ve destelderi için sonsuz teşekkür ederim. 

Araştırmamda katkısı olan Eskişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürüne ve 

çalışanlarına gereldi olaıı bilgi ve dokümanları temin etmemde kolaylık sağladıldarı ve 

saınimiyetle yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. 
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Her konuda destek ve yardumm gördüğüm, anlayışı ve hoşgörüsü ile her çalışmamı 

destekleyen ve tez çalışmam süresince de her türlü kolaylığı sağlayan sevgili müdürüm 

Hüseyin çEVİK'e, motive edici sözleriyle her zanıan yüzümde tebessüm oluşturan ve 

desteğini esirgemeyen müdür yardımcım Hüseyin KOCAMAN' a, İngilizce makalelerimin 

çevirisinde içtenlikle yardımcı olan İngilizce öğretmeninliz Pelin ELBASAN' a, 

çalışmalarımı yetiştiremediğim ve paniklediğim zamanlarda beni rahatlatan ve 

yapacaklarımı planlayan, somasında da telefonla kontrol eden canım arkadaşım Ayda 

CANBAZ DEMİR'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim, Bu 

çalışmaya hepsinin bir şekilde katkısı oldu. 

Yüksek lisans ve tez çalışmam süresince her zaman yanımda olan, çalışmale için 

odama kapandığım zamanlarda çayımı yanıma kadar getiren, en önemlisi de sadece ev 

arkadaşım değil dostum olan Hatice GÜNDOGAN'a sonsuz teşekkürler. Ayrıca, beni 

sohbetleri ile motive eden, hep yanımda olduğunu hissettiğim bir diğer dostum Bülent 

GÜNGÖR' e ve isimlerini buraya sığdıramayacak kadar çok olan sevgili arkadaşlarımın 

hepsine destekleri ve ihtiyaç duyduğum anlarda her zaman yardımıma koştuidarı için çok 

teşeklcür ederim. 

Tez yazımı sırasında Türkçe dilbilgisi kurallarım bilmediğimi fark edip sabırla 

hatalarımı düzelten Türkçe öğretmeni ablam Derya ÖZENGİ'ye, İngilizce makalelerin 

çevirisinde okuduğuınu nasıl anlayacağımı öğreten ve bilgisayarla ilgili her sorunuında 

yardımıma koşan abim Önder ÖZENGİ'ye sonsuz teşeldcürler. 

Son olarak, yüreğimde en büyük yerin sahipleri olan annem Nevin ÖZENGİ ve 

babam Hamdi ÖZENGİ'ye; bu çalışmanın tamamlanması için onlarla geçirmem gereken 

zamandan çaldığımda beni hoşgörüyle karşıladıkları, tüm yaşamım boyunca koşulsuz 

sevgileri, sonsuz güvenleriyle hep yanımda oldukları ve benimle gurur duyduklarını her 

fırsatta bana hissettirdilderi için onlara mİnılettarım. 

Serap Şeyda ÖZENGİ 

Eskişehir, 2009 



L. 2002 

Lise 1998 

2009-

2005-2009 

2002-2005 

ÖZGEÇMiŞ 

Serap Şeyda ÖZENGİ 

Özel Eğitim Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans 

Eğitim 

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Konya. 

Fatih Sultan Mehmet Lisesi, Ankara. 

İş 

Rehber Öğretmenliği, Yunus Emre Lisesi, Eskişehir. 

Rehber Öğretmenliği, Ali Rıza Efendi İÖü, Eskişehir. 

Rehber Öğretmenliği, Sivrihisar Pansiyonlu İÖü, Eskişehir. 

Kişisel Bilgiler 

Doğum Yeri ve Yılı: Gümüşhane, 18.08.1980 Cinsiyet: Kadın Yabancı Dil: İngilizce 

Vll 



vııı 

iÇİNDEKİLER 

Sayfa 

YÜKSEK LİsANS TEZ ÖZÜ ............................................................................................. ii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... iii 

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONA YI ................................................................................................ iv 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................... v 

ÖZGEÇMİş ........................................................................................................................ vii 

İçİNDEKİLER ................................................................................................................... viii 

TABLOLAR LİsTESİ ...................................................................................................... xxii 

BÖLÜMI 

1. GİRİş .............................................................................................................................. 1 

1.1. Kaynaştırma ............................................................................................................ 1 

1.2. Kaynaştırmayı Başanya Ulaştıran Etmenler .......................................................... 2 

1.3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ...................... : .................................. 6 

1.3.1. Türkiye'de Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Yetiştirme 

ve İstihdam Etıne ........................................................................................ 6 

1.3.2. Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin İşlevi ve 

Rehber Öğretmenlerin Görevleri ................................................................. 10 

1.3.3. Özel Eğitimle İlgili Yasa ve Yönetmelilderde Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Hizmetleriyle İlişkili Maddeler ve Rehber Öğretmenlerin 

Görevleri ...................................................................................................... 13 

1.4. Kaynaştırma Uygulaınalarıyla İlgili Yürütülen Araştırmalar ............................... 14 

1 A. 1. Kaynaştırmayla İlgili Rehber Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar ........... 15 

104.2. Kaynaştırmayla İlgili Sınıf Öğretmenleriyle Yapılan Çalışmalar ............ 19 

104.3. Kaynaştırmayla İlgili Okul Yönetimleriyle Yapılan Çalışmalar .............. 20 

1 AA. Kaynaştınnayla İlgili Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerle Yapılan 

Çalışmalar ........... , ..................................................................................... 20 

104.5. Kaynaştırmayla İlgili Ailelerle Yapılan Çalışmalar ................................. 21 

1.5. Problem ................................................................................................................. 22 

1 .6. Aınaç ..................................................................................................................... 23 



ıx 

1.7. Öneın .................................................................................................................... 24 

1 .8. Sınırlılıklar ............................................................................................................ 24 

1.9. Tanımlar ............................................................................................................... 25 

BÖLÜMn 

2. YÖNTEM ...................................................................................................................... 26 

2.1. Katılımcılar ........................................................................................................... 26 

2.1.1. Araştırmaya Katılacak Öğretmenlerin Belirlenmesi ................................ 26 

2.1.2. Araştınnaya Katılan Öğretmenlerin Özellikleri ....................................... 29 

2.2. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi .................................................................. 32 

2.3. Verilerin Toplanması ........................................................................................... 33 

2.4. Verilerin Analiz Edilmesi .................................................................................... 35 

2.4.1. Analiz Öncesi Hazırlıklar ......................................................................... 35 

2.4.2. Verilerin Tümevarım Yoluyla Analiz Edilmesi ....................................... 36 

2.4.2.1. Verilerin Kodlanması .................................................................. 36 

2.4.2.2. Kodlanan Veriler Üzerinde Uzlaşma Sağlanması ....................... 37 

2.4.2.3. Tema ve Alt-Temaların Oluşturulması. ....................................... 37 

2.4.2.4. Oluşturulan Tema ve Alt-Temalar Üzerinde Uzlaşma 

Sağlanması .................................................................................... 38 

2.4.2.5. Tema ve A1t-Temalann yazılması .............................................. 38 

2.4.2.6. Tema ve Alt-Temaların Okunarale Gerekli Düzeltmelerin 

yapılması ...................................................................................... 38 

BÖLÜMın 

3. BULGULAR ................................................................................................................ 39 

A. Sımf Öğretmenleri ..................................................................................................... 52 

3.1. Rehber Öğretmenlerin SınıfÖğretmenleriyle Yaptığı Çalışmalar ....................... 52 

3.1.1. BEP'lerİn Hazırlanması ve Uygulanması. ................................................. 52 

3.1.1.1. BEP Hazırlamada ÖğretmenlereBilgi Venne ve Yardım Etme ....... 52 

3.1.1.2. BEP'i Uygulamada Öğretmenlere Rehberlik yapma ........................ 53 

3.1.2. Öğretmenlere Bilgilendinne Eğitiıni Yapma ............................................ 53 

3.1.2.1. Bilgilendinne Eğitiminin İçeriği ........................................................ 54 



x 

3.1.2.1.1. Öğrenci Özellikleri Hakkında Öğretmene Bilgi Verme ............ 54 

3.1.2.1.2. Yapılacak Çalışmalar Hakkında Öğretmene Bilgi Verme ........ 54 

3.1.2.1.3. Davranış Değiştirme Konusunda Öğretmene Bilgi Verme ....... 55 

3.1.2.1.4. Sınavlar ve Not Verme Konusunda Öğretmene 

Bilgi Verme ............................................................................... 55 

3.1.2.1.5. Öğrenci Gelişimini Takip Etme ................................................. 55 

3.1.2.1.6. Yönetmelik Hakkında Öğretmene Bilgi Verme ........................ 56 

3.1.2.1.7. Sosyal Kabulle İlgili Öğretmene Bilgi Verme .......................... 56 

3.1.3. Kaynak Sunma ve Paylaşma ....................................................................... 56 

3.1.4. Sınıf Öğretmenleriyle işbirliği içinde Çalışma ........................................... 56 

3.2. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Sınıf 

Öğretmenlerinden Kayna1dandığını Düşündükleri Sorunlara ilişkin 

G .... l' ç.... O '1' 57 oruş erı ve ozum nen en ............................................................................. . 

3.2.1. Rehber Öğretmenlerin SınıfÖğretmenlerinden Kayna1dandığını 

Düşündülderi Sorunlara Ilişkin Görüşleri ................................................... 57 

3.2.1.1.Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenciyi Kabullenmemesi ............................... 57 

3.2.1.2.SınıfÖğretmeninin Yeterli Olamayacağını Düşündüğü için Öğrenciyi 

Sınıfında isteıneınesi ............................................................................. 57 

3.2.1.3.SınıfÖğretmenlerinin Kaynaştınna Uygulamalarını Görevi Olarak 

Görmemesi ............................................................................................ 58 

3.2. 1.4. Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi, Deneyim ve Eğitim Eksildiğine Sahip 

Olması .................................................................................................... 59 

3.2.1.5. SınıfÖğretmenlerinin Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrenciler İçin BEP Hazırlamak İstememesi ve 

Müfredat Doğrultusunda Öğretim Sunması .......................................... 59 

3.2.1.6. SınıfÖğretmenlerinin Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerle Çalışma1da Zorlanması ve Bu 

Öğrencilere Toleranslı Davranılmaması. ............................................... 59 

3.2.1. 7. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştınna Raporuyla Yükünün 

Hafıfleyeceğini Düşünmesi ................................................................... 60 



3.2.1.8. Sınıf Öğretmeninin Kaynaştınna Kararı Olmayan Ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrenciyi RAM'a Yönlendinnede 

xı 

Israrcı Olması ........................................................................................ 61 

3.2.1.9. SımfÖğretmenleri Rehber Öğretmene Bildinnediği İçin Öğrencinin 

Fark Edilmeden 2. Kademeye Kadar Gelmesi ...................................... 61 

3.2.1.10. İkinci Kademede Farklı ve Çok Sayıda Öğretmenin Derslere Girmesi 

Nedeniyle Öğretmenlerin Öğrencileri Sahiplenmemesi ........................ 62 

3.2.1.11. Yönetmeliklerin Öğretmenler Tarafından Takip Edilmemesİ.. .......... 62 

3.2.2. Rehber Öğretmenlerin Sınıf Öğretmenlerine Yaptığı Öneriler .................... 62 

3.2.2.1. Rehber Öğretmenin Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Sınıf 

Öğretmenlerine Yaptığı Öneriler .................................................. 62 

3.2.2.1.1. Kaynaştınna Kararı Olan Özel Gereksinirnli Öğrenciyle 

Ek Çalışmalar yapma .................................................... 62 

3.2.2.1.2. Özel Gereksinimli Öğrencinin Sosyal Kabulü İçin 

Çocuklarla ve Ailelerle Toplantı yapma ....................... 63 

3.2.2.1.3. Akran1arı Kullanma ....................................................... 63 

3.2.2.1.4. SınıfÖğretmeninin Öğrencileri İyi Gözlemesi ............. 63 

3.2.2.1.5. Öğretmenlerin Öğrenci Bilgilerini Güncellernesi ......... 63 

3.2.2.2. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Kararı Olmayan ve 

Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerle İlgili Sımf 

Öğretmenlerine Yaptığı Öneriler. ................................................. 63 

3.2.2.2.1. BEP Hazırlaına .............................................................. 63 

3.2.2.2.2. Öğrencilerin Sosyalleşmeleri İçin Çalışmalar Yapma .. 64 

3.2.2.2.3. Öğrenciye İlişkin Beklentisini Düşünne ....................... 64 

3.2.2.2.4. Arkadaşlarının Farldılığı İle İlgili Sımfı Bilgilendinne 64 

3.2.2.2.5. Öğrencilerin Taldplerini Yapma ve RAM'a 

Yönlendinne .................................................................. 64 

3.2.2.2.6. Ailelere Eğitim Venne .................................................. 65 

B. Okul Yönetimi ........................................................................................................... 65 

3.3. Kaynaştınna Uygulaınalaı1nın Yürütülmesinde Okul Yönetimi İle Sormı 

Yaşaınayan Rehber Öğretmenler .......................................................................... 65 



3.4. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarıyla İlgili Okul 

Yönetiminden Kaynaklandığıill Düşündükleri Sorunlara İlişkin Görüşleri ve 

xii 

Ç.... O ·1· 66 ozuın nen en .................................................................................................. . 

3.4.1. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Uygulaınalarında Okul Yönetiminden 

Kaynaklandığıill Düşündülderi Sorunlara İlişkin Görüşleri ........................ 66 

3.4. 1. 1. Okul Yönetiminin Kaynaştırma Uygulamalarıill Görevi Olarak 

Gönneınesi ............................................................................................ 66 

3.4.1.2. Okul Yönetiminin Özel Gereksinimli Öğrenciyi Okula Almak 

İstemernesi ............................................................................................. 66 

3.4.1.3.0kul Yönetiminin PDR Servisine Karşı Olumsuz Tutumlara Sahip 

Olması. ................................................................................................... 66 

3.4.2. Rehber Öğretmenlerin Okul Yönetiminin Daha Etldn Çalışmasıyla İlgili 

Yaptığı Öneriler ........................................................................................... 67 

3.4.2.1. Yönetimin Sıillf Öğretmenlerini Denetlernesi ...................................... 67 

3.4.2.2. Okul Yönetiminin Tüm Personel İçin Bilgilendinne Çalışmalarına 

Yer Vennesi ........................................................................................... 68 

3.4.2.3. Okul Yönetiminin Kaynaştırmayla İlgili Tüm Çalışmalara Dallİl 

Olması. ................................................................................................... 68 

C. Özel Gereksinimli Öğrenciler ................................................................................... 68 

3.5. Rehber Öğretmenin Özel Gereksiniınli Öğrencilere Yönelik Yaptığı 

Çalışmalar ............................................................................................................ 68 

3.5.1. Görüşme Yapına .................................... ~ ..................................................... 68 

3.5.2. Öğrenciyi Taleip Etme ................................................................................. 69 

3.5.3. Öğrenciyi RAM'a Yönlendinne .................................................................. 69 

3.5.4. Öğrenciyi Destek Eğitime Yönlendirme ve Öğrencinin 

Devaın Ettiği Kurumla İşbirliği İçinde Çalışma ......................................... 69 

3.5.5. Kaba Değerlendinne Fonnlarıill Doldurarak Öğrenci Perfonnansıill 

Belirleıne ..................................................................................................... 70 

3.5.6. Sıillfta Gözleın Yapı na ................................................................................ 70 

3.5.7. Öğrenci Bilgilerini Güncelleme .................................................................. 70 

3.5.8. RAM'dan Kaynaştınna Raporlarıill Temin Etme ....................................... 70 

3.5.9. Özel Gereksinimli Öğrenciyle Bireysel Çalışma ........................................ 70 



xııı 

3.5.10. Akran Desteği Sağlamaya Çalışma ............................................................. 71 

3.5.11. Öğrenciye Duygusal Destek Sağlama ......................................................... 71 

3.5.12. Özel GereksinirnH Öğrenciyi Sımfa Yerleştirme ........................................ 71 

3.5.13. Öğrenciye Ölçek Uygulama ........................................................................ 71 

3.6. Özel Gereksinimli Öğrencilerle Doğrudan Çalışma Yapmayan Rehber 

Öğretmenler ....................................................................... : ............................... 72 

3.7. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Özel 

Gereksinimli Öğrencilerden Kaynaklandığım Düşündülderi Sorunlara İlişkin 

G·· .. l' Ç.... O '1' 72 oruş en ve ozum nen en ............................................................................. . 

3.7.1 Rehber Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilerden Kaynaklandığım 

Düşündükleri Sorunlara Ilişkin Görüşleri ...................................................... 72 

3.7.1.1.Yoğun Davramş Sorunları ..................................................................... 72 

3.7.1.2. Özel Gereksinirnli Öğrencinin Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler 

Tarafından Kabul Edilmemesi ............................................................... 73 

3.7.1.3. Okula Devam Problemi ........................................................................ 73 

3.7.1.4. Öğrencinin Not Kaygısı Nedeniyle Öğretmenlerini Rahatsız 

Etmesi .................................................................................................... 73 

3.7.1.5.İkinci Kademede Öğrencilerin Daha Çok Zorlanması .......................... 73 

3.7.2. Rehber Öğretmenlerin Özel Gereksinirnli Öğrencilerle İlgili Yapılabilecek 

Çalışmalara Yönelik Önerileri ..................................................................... 74 

3.7.2.1.Öğrencilere Etüt Saatleri Konması ........................................................ 74 

3.7.2.2. Öğrenciye Başarı Duygusu Tattırma .................................................... 74 

3.7.2.3. Öğrencilerin Sosyal Kabulü İle İlgili Çalışma ..................................... 74 

3.7.2.4. Tüm Eğitim Çalışanlarının Bilgilendirilmesi ....................................... 74 

3.8. Okula Kayıtlı Olup Somadan Kaynaştırma Kararı Çıkartılan Öğrenciler ........... 75 

3.8.1. Öğrencinin Okulda Fark Edilmesi ............................................................... 75 

3.8.2. Ailenin Okulun Haberi Olmadan Kaynaştırma Raporu Alması.. ................ 75 

D. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Aileleri ................................................................... 76 

3.9. Rehber Öğretmenin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Aileleriyle 

Yaptığı Çalışmalar ................................................................................................ 76 

3.9.1. Özel Gereksinirnli Öğrencilerin Aileleriyle Görüşme Yapılması ............... 76 

3.9.1.1. Aile Görüşmelerinin İçeriği .................................................................. 76 



xıv 

3.9.1.1.1. Destek Eğitim Konusunda Ailelere Bilgi Venne ...................... 76 

3.9.1.1.2. Yıl Boyunca Yapılacak Çalışmalar Hakkında Ailelere Bilgi 

Venne ........................................................................................ 77 

3.9.1.1.3. Tanı ve Tanılama Süreci Hakkında Ailelere Bilgi Venne ........ 77 

3.9.1.1.4. Kabul Süreciyle ilgili Ailelere Bilgi Venne .............................. 77 

3.9.1.1.5. Çocuklarının Gelişimi Hakkında Ailelere Bilgi Venne ............ 78 

3.9.1.1.6. Kişisel Bakım Becerileri Konusunda Ailelere Bilgi Venne ...... 78 

3.9.1.1.7. Kaynaştınna Süreci ve Yasal Haklar Konusunda Ailelere Bilgi 

Venne ........................................................................................ 78 

3.9.1.1.8. Mesleğe Yöneltmeyle ilgili Bilgi Venne .................................. 78 

3.9.1.1.9. Okula Devam Konusunda Aileyle Konuşma ............................ 79 

3.10. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Aileleriyle Bire-Bir Çalışma Yapmayan 

Rehber Öğretmenler .............................................................................................. 79 

3.11. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Uygulamalarıyla ilgili Özel 

Gereksinimli Öğrencilerin Ailelerinden Kaynaklandığını DüşündüIderi 

Sorunlara ilişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri .................................................. 80 

3.11.1. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Uygulamalarında Özel Gereksiniınli 

Öğrencilerin Ailelerinden Kaynaklandığını Düşündükleri Sorunlara ilişkin 

Görüşleri ...................................................................................................... 80 

3.11.1.1. Çocuğunun Durumunu Kabul Etmeme .............................................. 80 

3.11.1.2. Ailelerin Eğitim Seviyesinin DüşüIe Olması Nedeniyle Çalışmaların 

istenilen Düzeyde Yürümemesi .......................................................... 81 

3.11.1.3. Ailelerin Yapılan Önerileri Uygulamaması. ....................................... 81 

3.11.1.4. Ailelerin Çağırıldıldarında Okula Gelınemesi.. .................................. 81 

3.11.1. 5. Ailelerin Çocuklarına ilişkin Beldentilerinin Yüksek O lınası ........... 82 

3.11.1.6. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ailelerinin Kaynaştınnaya Baluş 

Açısı .................................................................................................... 82 

3.11.2. Rehber Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Aileleriyle 

Yapılabilecek Çalışmalara Yönelik Önerileri ............................................. 82 

3.11.2.1. Okul, Öğretmen ve Ailenin işbirliği içinde Çalışması ....................... 82 

3.11.2.2. Ailelere Alan Uzmanları Tarafından Eğitim Verilmesi ..................... 83 

3.11.2.3. Ailelerle Görüşmeler Yaparak Bilgi Venne ....................................... 83 



xv 

3.11.2.4. Ailelerin Bir Araya Gelerek Deneyimlerini Paylaşması .................... 83 

3.11.2.5.Ailelerin Sivil Toplum Örgütleri Aracılığıyla Bir Araya Gelmesi ...... 84 

3.11.1.6. Kaynaştırma İçin Başarılı Okulların Seçilmesi .................................. 84 

E. Sımftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler ........................................................ 84 

3.12. Rehber Öğretmenlerin Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerle Yaptığı 

Çalışmalar ............................................................................................................ 84 

3.12.1. Özel Gereksinimli Öğrencinin Sosyal Kabulü İçin Normal Gelişim 

Gösteren Öğrencilerle Çalışmalar Yapma ................................................ ~ .. 84 

3.12.2. Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Özel Gereksinimli Öğrenci 

Hakkında Bilgi Verme ................................................................................. 85 

3.12.3. Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksiniın1i Öğrenciyle 

İletişimini l(ontrol Etme .............................................................................. 85 

3.13. Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerle Doğrudan Çalışma Yapmayan 

Rehber Öğretmenler ............................................................................................. 86 

3.14. Rehber Öğretmenlerin Sımftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerle 

Çalışma Yapmamasımn Nedenlerine İlişin Görüşleri .......................................... 86 

3.14.1. Öğrencinin Okula Kayıtlı Olup Kaynaştırma Kararımn Sonradan 

Gelmesi Nedeniyle Çalışma yapılmaması ............................................... 86 

3.14.2. Öğrencilerin Yaşayarak Öğrenmeleri Gerektiğinin Düşünülmesi 

Nedeniyle Çalışma yapılmaması ............................................................. 87 

3.14.3. Özel Gereksinimli Öğrencinin Kendisine Farklı Davramlırıasından 

Ralıatsız Olması Nedeniyle Çalışma Yapılmaması.. ................................ 87 

3.15. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarıyla İlgili Sımftalci 

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerle Yapılabilecek Çalışmalara 

Yönelik Önerileri .................................................................................................. 87 

3.15.1. Özel Gereksinimli Öğrenciler Hakkında Bilgi Venne .............................. 87 

3.15.2. Özel Gereksinimli Öğrencinin Sımfa Kabulü İçin Normal Gelişim 

Gösteren Öğrencilere Kaynalc Kitap Sunma ............................................ 88 

F. Sınıftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Aileleri ........................................... 88 

3.16. Rehber Öğretmenlerin Sımftaki Normal Gelişim Gösteren 

Öğrencilerin Aileleriyle Yaptığı Çalışmalar ........................................................ 88 

3.16.1. Ailelere Toplantılar Yoluyla B ilgi Verilmesi ........................................... 88 



xvı 

3.16.2. Ailelere Kaynaştırmanın Yasal Hak Olduğunun Vurgulanması ............... 88 

3.16.3. Ailelerle Özel Görüşme yapılması ............................................................ 89 

3.16.4. Sorunun çözümü için Tarafları Karşılıklı Görüştünne ............................ 89 

3.17. Sımftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Aileleriyle Çalışma 

Yapmayan Rehber Öğretmenler ........................................................................... 89 

3.18. Rehber Öğretmenlerin Sımftaki Normal Gelişim Gösteren 

Öğrencilerin Aileleriyle Çalışma Yapılmamasının Nedenlerine 

ilişkin Görüşleri .................................................................................................... 90 

3.18.1. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sımfa Kabulünde Sorun 

yaşanmaması ....................................... , .................................................... 90 

3.18.2. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Davranış Sorunu Göstermemesİ.. .......... 90 

3.18.3. Ailelerden Şikayet Gelmemesi .................................................................. 90 

3.19. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarıyla ilgili 

Sımftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Ailelerinden 

Kaynaklandığım Düşündükleri Sorunlara ilişkin Görüşleri ve 

Çözüın Onerileri ................................................................................................... 91 

3.19.1. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Normal Gelişim 

Gösteren Öğrencilerin Ailelerinden Kaynaldandığım Düşündükleri 

Sorunlara ilişkin Görüşleri ....................................................................... 91 

3.19.1.1.Ailelerin Davranış Sorunları Olan Öğrenciyi Sımfta istememesİ.. ..... 91 

3.19.1.2. Ailelerin Çocuklarımn Dersleri Aksadığı için Özel Gereksiniınli 

Öğrenciyi Sımfta istememesi .............................................................. 91 

3.19.1.3. Ailelerin Yuvadan Gelen Çoculdarı Sımfta istememesi .................... 92 

3.19.2. Rehber Öğretmenlerin Sımftaki Nonnal Gelişim Gösteren Öğrencilerin 

Aileleriyle Yapılabilecek Çalışmalarla ilgili Önerileri ............................ 92 

3.19.2.1. Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Ailelerinin Özel 

Gerelcsinimli Öğrenciye Yönelik Tutumlarım Değiştirmek için 

Çalışınalar Yapılması ......................................................................... 92 

. G. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen Öğrenciler ......... 93 

3.20. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Kararı Olınayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerle ilgili Yaptığı Çalışmalar .............................. 93 



XVll 

3.20.1. Öğretmenlere Kaynaştınna Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerle ilgili Bilgi Verme ............................ 93 

3.20.2. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrencileri Takip Etme ve Sonra RAM'a yönlendirme .......................... 93 

3.20.3. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrenciyle Bireysel Çalışma .................................................................... 94 

3.20.4. Aileye Yapılacak Çalışmalar Hakkında Bilgi Verme ............................... 94 

3.20.5. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrencileri Destek Eğitime Yönlendirme ................................................ 94 

3.20.6. Kaynaştınna Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrencilerin Duygusal Gelişimini Takip Etme ........................................ 94 

3.20.7. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrenciyle ilgili Sınıfiaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Bilgi 

Verme ....................................................................................................... 95 

3.20.8. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrenciyi Başarılı Olabileceği Alanlara Yönlendirme ............................ 95 

3.21. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrencilerle ilgili Çalışma Yapmayan Rehber Öğretmenler ............................... 95 

3.22. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin Kaynaştırma Kararının Olmaması 

Nedeniyle Yaşadıklarım Düşündükleri Sorunlara ilişkin Görüşleri .................... 96 

3.22.1. Sınıf Geçme ile ilgili Zorluldar ................................................................. 96 

3.22.2. Raporu Olmayan Öğrencilerin Destek Eğitim Alamaması. ...................... 96 

3.22.3. Öğrencinin Başarısızlık Duygusu Yaşaması Nedeniyle Olumsuz 

Duygulara Sahip Olmasi. .......................................................................... 97 

3.22.4. Öğrencinin Sımfia Yalmz Kalması ve Kabul Edilmemesi ....................... 97 

H. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin 

Aileleri ....................................................................................................................... 98 

3.23. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin Aileleriyle İlgili Yaptığı Çalışmalar ........... 98 

3.23.1. Aileyi RAM'a Yönlendinne ..................................................................... 98 

3.23.2. Ailelere Yapılacak Çalışmalar Haldeında Bilgi Verme ............................. 98 



XV111 

3.23.3. çocuğun Tanısı Hakkında Aileyi Bilgilendinne ....................................... 98 

3.23.4. Aileyi Başka Bir Okula yönlendinne ....................................................... 99 

3.24. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin Ailelerinden Kaynaklandığını 

Düşündükleri Sorunlara İlişkin Görüşleri ve çözüm Önerileri ............................ 99 

3.24.1. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Uygulamalarında Kaynaştınna 

Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin 

Ailelerinden Kaynaklandığını Düşündükleri Sorunlara 

İlişkin Görüşleri ........................................................................................ 99 

3.24.1.1. Ailenin çocuğunun Durumunu Kabullenmernesi .............................. 99 

3.24.1.2. çocuğu İçin Kaynaştınna Kararı Çıkmasını İstemernesi ................... 99 

3.24.1.3. Ailenin Tükenmişlik Hissetmesi ...................................................... 100 

3.24.1.4. Ailelerin Kaynaştınnanın Anlamını Bilmemeleri ............................ 100 

3.24.2. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Kararı Olmayan ve 

Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin Aileleriyle 

İlgili Yaptığı Öneriler ............................................................................. 100 

3.24.2.1. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Kararı Olmayan ve 

Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerle İlgili Ailelerin 

Yapacağı Çalışmalara İlişkin Önerileri .................................................. 100 

3.24.2.2. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştınna Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencilerin Aileleriyle Yapılabilecek 

Çalışmalara Önerileri ......................................................................... 101 

i. Rehber Öğretmenler ................................................................................................... 101 

3.25. Rehber Öğretmen Olarale Çok Fazla Sıkıntı Yaşamayan1ar ............................... 101 

3.26. Kaynaştınna İle İlgili Yeterli Çalışma Yapılmadığını Düşünen Rehber 

Öğretmenler ........................................................................................................ 102 

3.27. Rehber Öğretmenlerin Zorlandıkları Çalışmalar ................................................ 102 

3.27.1. Rehber Öğretınenlerin Kaynaştınnayla İlgili Okulda Yürütülen 

Çalışmalarda Yardıma Gereksinim Duyması. ........................................ 102 

3.2 7.2. BEP Hazırlamada Zorlanma ................................................................... 103 

3.27.3. Aileyle İşbirliği İçinde Çalışmada Zorlanma .......................................... 103 



xıx 

3.27 .4. Yapılacak Çalışmalara İlişkin Sınıf Öğretmenleriyle İlgili Sorun 

yaşanınası ............................................................................................... 103 

3.27.5. Özel Gereksinimli Öğrencinin Sınıfa Kabulünde Zorlanına ................... 104 

3.27.6. Rehber Öğretmenin Yaptırım Gücünün ve Yetkisinin Olmaması .......... 104 

3.27.7. RAM'ın Diğer Birimlerle İşbirliği İçinde Çalışmaması ......................... 104 

3.27.8. Diğer Görevlerle Birlikte BEP'leri Takip Etmede Zorlanına ................. 104 

3.27.9. Uygulamalara İlişkin Sınıflara Girip Sürekli Gözlem Yapamama ......... 105 

3.27.10. RAM'dan Raporların Çok Geç Gelmesi ................................................ 105 

3.27.11. Rehber Öğretmenin Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik 

Gösterdiği Düşünülen Öğrencinin Başarısızlığının Nedenlerini 

Aileye Açıklamakta Zorlanınası ............................................................. 105 

3.28. Rehber Öğretmenlerin Zorlandıklarında Başvurdukları Çözüm Yolları ............ 106 

3.28.1. Zorlandığında Alan Uzmanlarından Yardım Alması .............................. 106 

3.28.2. Alanda Çalışanları Takip Etmesi ve Onların Çalışmalarını Taklit 

Etmesi ..................................................................................................... 106 

3.28.3. Teknolojiyi Kullanınanın İşleri Kolaylaştırması. .................................... 106 

3.29. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırmaya Balaş Açısı ........................................... 106 

J. Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısı İçin Rehber Öğretmenlerin Önerileri ........... 108 

3.30. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısının 

Artmasına Yönelik Önerileri .............................................................................. 107 

3.30.1. Rehber Öğretmenlerin Meslektaşlarına Yaptığı Öneriler ....................... 107 

3.30.1.1. Rehber Öğretmenlerin Alan Uzmanlarına Danışmasının 

Sağlanınası ........................................................................................ 107 

3.30.1.2. Rehber Öğretmenlerin Meslektaşlarma Danışmasının Sağlanınası. 108 

3.30.1.3. Rehber Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitimlerle Bilgilendirilmesi ..... 108 

3.30.1.4. Rehber Öğretmenlerin Farklı Kaynaldardan Bilgi Edinmesi ........... 108 

3.30.2. Rehber Öğretmenlerin Yasal Düzenlemeler ve Destek Hizmetlerin 

Düzenlenmesine İlişkin Önerileri ........................................................... 109 

3.30.2.1. Alanda Çalışan İnsan Sayısının Artması .......................................... 109 

3.30.2.2. Üniversiteden ya da MEB'den Uzmanların Çalışmaları 

Denetlemesi ...................................................................................... 109 

3.30.2.3. Öğrencinin Uzmanlar Tarafından Düzenli Olarak İzlenmesi.. ......... 109 



xx 

3.30.2.4. Destek Eğitimle İlgili Yasaların Düzenlenmesi ............................... 109 

3.30.2.5.Özel Eğitim Bölümü ÖğrencilerininSımfÖğretmenine Destek 

Sağlaması .......................................................................................... 110 

3.30.2.6. Rehber Öğretmenlere Denetleme Yetkisi Verilmesi ...................... 1110 

3.30.2.7. RAM'ın Öğretmenlere Eğitim Vermesi ........................................... 111 

3.30.2.8. Herkesin Kendi Semtindeki Okula Gitmesi ..................................... 111 

3.30.3. Rehber Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitimlecin Düzenlenmesine 

İlişkin Önerileri ...................................................................................... 111 

3.30.3.1. SımfÖğretmenlerinin Bilgilendirilmesi ........................................... 111 

3.30.3.2. Okul Yönetimlerinin Bilgilendirilmesi ............................................. 111 

3.30.3.3. Hizmet-İçi Eğitimlerin Alan Uzmanları Tarafından Verilmesİ.. ...... 112 

3.30.3.4. Hizmet-İçi Eğitimlerin Semİner Zamanında Verilmesi ................... 112 

3.30.3.5. Hizmet-İçi Eğitimlerin Motive Edici Şekilde yapılması ................. 112 

3.30.4. Rehber Öğretmenlerin Öğretimsel Koşulların Düzenlenmesine İlişkin 

Önerileri ..................................................................................................... 113 

3.30.4.1. Müfredatın Hafifletilmesi ................................................................. 113 

3.30.4.2. Özel Eğitime Gönüllü Öğretmenlerin Alanda çalışmasımn 

Sağlanması. ....................................................................................... 113 

3.30.4.3. Sımflardaki Öğrenci Sayısının Azaltılmas!. ..................................... 114 

3.30.4.4. Kaynaştırmanın Temel Koşullarımn (Kaynak Oda Ve Özel Eğitim 

Öğretmeni) Sağlanması ..................................................................... 114 

3.30.4.5. Değerlendirınenin Farldılaştırılması. ............................................... 114 

3.30.4.6. Kaynak Kitaplar Hazırlanması ......................................................... 114 

3.30.4.7. SımfÖğretmenliği Adaylarımn Üniversite Eğitimlerinde Özel 

Gereksinimli Öğrenciler Konusunda Bilgi Edimnesi ........................ 115 

BÖLÜM IV 

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER ..................................................................................... 116 

4.1. Tartışına .................................................................................... , ........................ 116 

4.1.1. SımfÖğretmenleri ..................................................................................... 116 

4.1.2. Okul Yönetİınleri ...................................................................................... 120 

4.1.3. Özel Gereksinimli Öğrenciler .................................................................... 121 



xxı 

4.1.4. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Aileleri ................................................... 123 

4.1.5. Sınıfiaki Nonnal Gelişim Gösteren Öğrenciler ......................................... 125 

4.1.6. Sınıfiaki Nonnal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Aileleri ......................... 126 

4.1.7. Kaynaştınna Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrenciler .............................................................................................................. 128 

4.1.8. Kaynaştınna Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrencilerin Aileleri ............................................................................................. 129 

4.1.9. Rehber Öğretmenler ................................................................................... 129 

4.1.10. Kaynaştınna Uygulamalarının Başarısı İçin Rehber Öğretmenlerin 

Önerileri ..................................................................................................... 131 

4.2. Öneriler ............................................................................................................... 134 

4.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler .................................................................. 134 

4.2.2. İleri Araştınnalara Yönelik Öneriler ......................................................... 135 

EKLER .............................................................................................................................. 136 

KAYNAKÇA .................................................................................................................... 146 



XXll 

TABLOLAR LİsTESİ 

Tablo 1. Eskişehir'deki Eğitiın Bölgeleri, İlköğretiın Okulları ve Kaynaştınna 

Kararı Bulunan Özel Gereksinirnli Öğrenci (KKBÖGÖ) Sayıları. ................... 28 

Tablo 2. Rehber Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Dağılımı ................ 30 

Tablo 3. Rehber Öğretmenlerin Yaşlara Göre Dağılımı ................................................. 30 

Tablo 4. Rehber Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerİ.. ...................................................... 30 

Tablo 5. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen 

Okullardaki Çalışma Süreleri ............................................................................ 31 

Tablo 6. Rehber Öğretmenlerin Çalıştıldarı Okuldald Toplam Öğrenci 

Sayısı ve Özel Gereksinirnli Öğrenci (ÖGÖ) Sayısı ......................................... 31 

Tablo 7. Kaynaştırmayla İlgili Üniversitede Eğitimleri Sırasında 

Ders Alan, Kurs, Hizmet-İçi Eğitiın ve/veya Seminere Katılan 

Rehber Öğretmen Sayısı .................................................................................... 32 

Tablo 8. Görüşme Talcvimi ............................................................................................... 34 



BÖLÜM i 

GİRİş 

İnsanlığın doğuşundan bu yana, ınsan yaşamımn vazgeçilmez bir olgusu ve 

toplumların gelişmişlik göstergelerinden biri olan eğitimin yeri ve önemi çok büyüktür. Bu 

nedenle, toplumlar tarih boyunca eğitime hep çok önem vermiş ve çeşitli yollarla bireyleri 

eğitmek için büyük çaba harcamışlardır (Akgül-Barış, 2007). Demokrasi ve insan 

haklarının giderek önem kazandığı, sürekli yenilenme ve değişim çabalarımn sürdüğü 

günümüzde, tıpkı yaşam hakkı gibi eğitim hakkı da insanların vazgeçemeyecekleri temel 

haklardan birisidir. Günümüzde, her toplumda tüm bireylerin eğitim hakkı yasalarla 

güvence altına alınmıştır (Cavkaytar, 1999; Kırcaali-İftar, 1998; Sucuoğlu ve Kargın, 

2006}. 

Normal gelişim gösteren bireylere tamnan eğitim hakkı, yasalarda yapılan 

değişiklikler ve gelişmeler doğrultusunda, özel gereksinimI i bireylere de tamnmıştır. Bu 

gelişmelere paralel olarak, günümüzde, özel gereksinimli -bireylerin toplumsal rolleri 

üstlenip yaşadıkları toplumun bir parçası olabilmesi ve toplumda bağımsız ve üretken 

bireyler olarak yaşamlarım sürdürebilmeleri amacıyla, gereksinimlerine uygun planlamalar 

yapılması ve eğitim ortamlarımn düzenlenmesi giderek önem kazanmaya başlamıştır 

(Akçaınete, Gürgür ve Kış, 2002; Diken ve Sucuoğlu, 1999; Gözün ve Yıkınış, 2004; 

Uysal, 1995). Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde benimsenen bu hedefi karşılamak 

için, en az lnsıtlayıcı ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini arttırıcı nitelikte 

eğitim ortamlarına gereksinim vaı"dır. Özel gereksinimI i bireyler için en az lnsıtlayıcı 

eğitim ortamı kaynaştırma ortamıdır (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). 

1.1. Kaynaştırma 

Kaynaştırma, günümüzde özel eğitim alamnda en sık kullanılan kavramlardan 

biridir. Kırcaali-İftar (1992) kaynaştırmayı, "özel gereksinimI i öğrencinin gerekli destek 

hizmetler sağlanarak, taın ya da yarım zamanlı olarak kendisi için en az kısıtlayıcı eğitim 

ortamı olan normal eğitim sımflarında eğitim görmesi" olarak tammlamıştır. Şu an 

yürürlükte olan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde (2006) ise kaynaştırma, "özel 

eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve 

öğretimIerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim 
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kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel 

eğitim uygulamaları" şeklinde tanımlanmıştır. 

Kaynaştırma, özel gereksinirnH öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarıyla 

aynı sınıfa yerleştirilmesi olan fiziksel kaynaştırmayı, öğrencinin akranlarıyla ve 

yetişkinlerle ilişkilerinin desteklenmesi olan sosyal kaynaştırmayı ve öğrencilerin önceden 

belirlenmiş program standartlarına göre değil, gereksinimlerine dayalı olarak öğretimini 

içeren eğitimsel kaynaştırmayı içermektedir (Eripek, 2007). Bir felsefe, bir süreç ve bir 

ürün olan kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilere uygun sosyal davranış modeli 

sağlarken, aynı zamanda da özel gereksinimli öğrencinin normal gelişim gösteren alaanları 

tarafından sosyal kabulünü sağlamaya ve öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi 

geliştirmeye hizmet eder (Quigney ve Studer, 1998). 

1.2. Kaynaştırmayı Başarıya Ulaştıran Etmenler 

Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasını sağlayan etmenler alanyazında sınıf öğretmeni, 

okul yönetimi, özel gereksinimli öğrenciler, özel gereksinimli öğrencilerin aileleri, normal 

gelişim gösteren öğrenciler, normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleri, rehber 

öğretmenler, fiziksel ortam, destek özel eğitim hizmetleri ve ek hizmetler olarak 

sıralanmaktadır (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). Başarılı kaynaştırma uygulamalarından söz 

etmek, ancak bu etmenlerin ekip olarak işbirliği içinde çalışması durumunda mümkün 

olacaktır. Aşağıda bu etmenlerin her birine ilişkin kısa açıklamalara yer verilmiştir. 

Kaynaştırma uygulamalarının sağlıldı ve başarılı şekilde yürütülmesinde büyük rolü 

olan öğretmenlerin belli özellildere sahip olması önemli bir etmendir (Batu ve Kırcaali

İftar, 2006). Alanyazın incelendiğinde, öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin ve 

tutuınlarının, kaynaştırma uygulamalarının başarıyla yürütülmesinde doğrudan ilişkili 

olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar olduğu görülmektedir (Alsheikh ve Elhoweris, 2004; 

Smith, Polloway, Patton ve Dowdy, 2001). Smith ve arkadaşları (2001), başarılı bir 

kaynaştırma ortamı yaratmak için sınıf öğretmeninin sahip olması gereken nitelikleri; 

olumlu tutuma, olumlu beklentilere ve mesleki yeterliliğe sahip olma olarak sıralaınışlardır. 

9kul yönetimi, kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşmasında önemli bir işlev 

_. . görür. Okul yönetiminin kaynaştırmamn gereğine ve önemine inanması, kaynaştırına 

uygulaınası içinde yer alan her bir etmenin işini kolaylaştıracak ve özel gereksinimli 

öğrenciye yönelik tutumların olmnlu olma olasılığım arttıracalctır. Okul yönetiminin rehber 
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öğretmenle ve özel eğitim personeliyle işbirliği içinde çalışması; diğer öğretmenlere, okul 

personeline ve ailelere modelolacak ve onların tutumlarını olumlu yönde etkileyebilecektir 

(Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). Bu nedenle, okul yönetiminin kaynaştırma uygulamaları 

konusunda çözüm oluşturacak kadar bilgili ya da oluşan sorunları gidermek için ulaşılacak 

bilgi kaynakları konusunda bilinçli ve girişimci olması gerekmektedir. Okul yönetimi, 

kaynaştırma konusundaki yasa ve yönetmelikleri bilmeli ve uygulamaya dönük olarak 

yoruınlayabihnelidir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006; Uysal, 1995). 

Özel gereksiniınli öğrencilerin kaynaştınna uygulamasına hazırlanması, 

kaynaştırma uygulamalarımn başarılı şekilde yürütülmesini sağlayan etmenlerden bir 

diğeridir. Özel gereksinimli öğrencinin özel eğitim ortamından normal eğitim ortamına 

başarılı şekilde geçiş yapabilmesi ve sımfın aktif bir üyesi olabilmesi için, kaynaştırma 

kararı olan öğrencinin sınıfın davramşsal ve akademik gereklerine hazırlanması gerekir 

(Batu ve Kırcaali-İftar, 2006; Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Bunun yam sıra, özel 

gereksinirnli öğrenci· kaynaştırma ortamına yerleştirildikten sonra da, gösterdiği gelişim 

düzenli olarak gözlenmeli, değerlendirilmeli ve gerekli duruınlarda değişiklikler ve 

uyarlamalar yapılmalıdır (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). 

Aileler, kaynaştırma uygulamasımn başarısını etkileyen önemli bileşenlerden 

biridir. Ailenin kaynaştırmaya isteIdi olması, kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesinde 

son derece önemli bir roloynamaktadır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Batu ve Kırcaali-İftar 

(2006), başarılı bir kaynaştırma uygulamasının gerçeldeşebilmesi ve ailenin güçlü 

destekçiler olabilmelerini sağlamak için özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle 

gerçeldeştirilebilecek çeşitli etkinlilder önennişlerdir. Bu etkinlilderi de; anne-babalarla 

düzenli toplantılar yapma, anne-babaları bilgilendirici konuşma ve seminerler düzenleme, 

her aşamada anne-babayı işin içine katma ve çocuğun gelişimini anne-baba ile paylaşma 

olarak sıralarmşlardıf. 

Normal gelişim gösteren öğrenciler, kaynaştırma uygulamalarının başarıya 

ulaşmasında önemli bir araçtır. Okuldaki öğrencilerin öğrendiklerinin önemli bir bölümü, 

öğrenci-öğrenci etkileşimi yoluyla gerçekleşmektedir. Kaynaştınnanın amaçlarından 

birinin de özel gereksinimli öğrenciler ile nonnal gelişim gösteren akranlar arasındaki 

etkileşimi sağlamak olduğu düşünülürse, bu amaca ulaşmak için normal gelişim gösteren 

öğrencilerin özel gereksinimli akranlarını kabullenmiş olmaları son derece öneınlidir (Batu 

ve Kırcaali-İftar, 2006). 
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Normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleri, kaynaştırmanın başarısında büyük 

önem taşımaktadırlar. Başarılı kaynaştırma uygulamaları için yalnızca özel gereksinimli 

öğrencilerin ailelerinin değil, aym zamanda normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin 

de olumlu tutumlara sahip olmaları ve bu eğitimi desteklemeleri gerekmektedir. Nonnal 

gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin kaynaştırmaya ilişkin olumlu görüşlere sahip 

olmaları ve özel gereksinimli öğrencinin sımfa kabulü konusunda destekleyici davranışlar 

sergilerneleri, olumlu akran tutum1anmn oluşması açısından son derece önemlidir (Batu ve 

Kırcaali-İftar, 2006; Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

Kaynaştırmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesinin kaynaştırmanın 

başarısında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Fiziksel ortam dendiğinde, sımf ve sımfta 

bulunan eşyalar, okul koridorları, merdivenler, aydınlatma, ses düzeni vb. pek çok şeyakla 

gelmektedir. Başarılı uygulamalar için, okulların ve sımflann fiziki yapısımn öğrencilerin 

gereksinimlerine göre en az yardımla bağımsız hareket etmelerine olanak sağlayacak 

şekilde tasarlanması gerekmektedir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006; Sucuoğlu ve Kargın, 

2006). 

Pek çok kaynaştırma tanımında yer alan ve kaynaştırma uygulamalarının başanlı 

şekilde yürütülmesi için gerekli etmenlerden biri de destek özel eğitim hizmetleridir. 

Kırcaali-İftar (1998), destek özel eğitim hizmetlerini, kaynaştırılan özel gereksinimli 

öğrenciye ve/veya kaynaştırma sımf öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleri olarak 

tanımlamıştır. Destek hizmetler; kaynak oda eğitimi, sımf-içi yardım ve özel eğitim 

danışmanlığı biçiminde sağlanabilir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). 

Özel eğitim danışmanlığı, sımfında özel gereksiniınli öğrencisi bulunan sımf 

öğretmenlerinin, kaynaştırma kararı olan öğrenciye ilişkin olarak aldığı danışma 

hizmetidir. Özel eğitim danışmanlığı, kaynaştırma kararı olan öğrencinin davranış ve 

öğrenme sorunlarımn çözümünün, aldığı destek sayesinde sımf öğretmeninin kendisi 

tarafından gerçeldeştirilmesini sağlar. Dolayısıyla, sımf öğretmeninin öğretmenlik bilgi ve 

becerilerinin gelişmesine yol açar. Böylece, öğretmenin benzer sorunlarla ileride de 

karşılaşması durumunda, bu sorunları kendi başına çözme olasılığı artımş olur (Kırcaali

İftar ve Uysal, 1999). 

Okullardaki kaynaştırma uygulamalarında sımf öğretmenlerinin önemli bir işlevi 

olduğu düşünüldüğünde, sımf öğretmenlerine verilecek özel eğitim danışmanlığı 

hizmetinin kaynaştırma uygulamalarının başanya ulaşmasında çok önemli ve gerekli bir 
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hizmet olduğu söylenebilir. Alanyazında, sınıf öğretmenlerine sunulan özel eğitim 

danışmanlığının, özel gereksinirnli öğrencilerin davranış sorunlarını azaltmada (Jones, 

1987) ve öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmada (Kırcaali-İftar ve Uysal, 1999; 

Knight, Meyers, Paolucci-Whitcomb, Hasazi ve Nevin, 1981; Miller ve Sabatino, 1978) 

etkili olduğunu gösteren araştınna bulguları yer almaktadır. 

Özel eğitim danışmanlığı, bu konuda uzmanlaşmış özel eğitim öğretmenleri 

tarafından sağlanabilir. Ancak, ülkemizde yetişmiş özel eğitim öğretmeni sayısının henüz 

okulların ihtiyacını bile karşılayamadığı düşünülürse, kaynaştırma uygulamalarında sınıf 

öğretmenlerine özel eğitim danışmanlığı sağlamak amacıyla farklı meslek elemanlarından 

yararlanılabilir. Yetişmiş özel eğitim öğretmeni ihtiyacının yakın zamanda 

karşılanamayacağı göz önüne alındığında, okullarda çalışan rehber öğretmenler, hizmet-içi 

eğitimlerle özel eğitim danışmanı olarak yetiştirilebilir. Rehber öğretmenler özel eğitim 

danışmanlığı konusunda yeterlik kazandığında, okullarda kaynaştınna uygulamalarının 

yürütüı~~sinde:;··· en YOğrui" etkileşime girilip işbirliği yapılacak uzmanların başında 

geleceklerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, rehber öğretmenler özel gereksinimli 

öğrencilere sunulacak hizmetler açısından yaşamsal öneme sahip olan kişilerdir (Diken, 

2007). 

Rehber öğretmenlerin, öğrencilerin RAM'a yönlendirilınesi; yönlendinne 

konusunda öğretmenin ve ailenin bilgilendirilmesi; öğrencinin raporunun RAM' dan 

alınması; öğrencinin uygun sınıfa yerleştirilmesi; BEP'lerin hazırlanması ya da BEP 

hazırlamada öğretmene yardım ve rehberlik edilmesi; öğrencinin takibinin yapılması; sınıf 

öğretmeninin, okul yönetiminin, sınıftaki nonnal gelişim gösteren öğrencilerin ve ailelerin 

her konuda bilgilendirilmesi vb. pek çok konudaki çalışmaların yürütülmesinde liderlik 

yapması beldenmektedir. Rehber öğretmenler ayrıca, kaynaştınna uygulamalarının 

yürütülmesi için oluşturulan ekipler içerisinde yer almakta ve yasalarca belirlenen görevleri 

doğrultusunda okullarındaki kaynaştınna uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi 

için aktifbir şekilde çalışmaktadırlar. Bu görevlere ek olarak, rehber öğretmenler okuldaki 

diğer öğrencilerin kaynaştınna kararı olan öğrencilere karşı olumsuz tutumlarını değiştinne 

konusunda da önemli görevler üstlenirler. Tüm bu yükümlülükler, rehber öğretmenlerin 

kaynaştınna uygulamaları içindeki rollerini, sorumluluklarını ve önemlerini daha da 

arttınnıştır. Bunun yanı sıra, rehber öğretmenlerin kaynaştınna uygulamalarına ayırdıIdarı 

zaman da bu rol ve sorumlululdarıyla orantılı bir şekilde artmıştır. Bu açıdan bakıldığında, 
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rehber öğretmenler okullarda kaynaştırma uygulamalarımn sağlıklı şekilde 

yürütülebilmesinde, öğretmenlerin, okul yönetimlerinin, öğrencilerin ve ailelerin destek 

alabileceği anahtar kişilerdir (Carpenter, King-Sears ve Keys 1998; Erhard ve Umansky, 

2005). İzleyen bölümde psikolojik damşma ve rehberlik hizmetleri, psikolojik damşman ve 

rehber öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı, rehber öğretmenlerin okullardaki işlevleri 

ve görevleri ve ilgili yasa maddelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

1.3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 

. Alanyazında psikolojik damşma ve rehberliğin (PDR) yüzden fazla tanımı 

yapılmasına rağmen, bunlardan hiçbirinin tek başına yeterli olmadığı görülmektedir (Can, 

2007). PDR, "bireyin yaşadığı topluma uyum sağlaması ve toplumun özgür, sorumlu ve 

aktifbir üyesi olabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri kazanması ve yürütmesini 

sağlamak üzere bireye ya da gruba gereksinimlerine yönelik olarak sağlanan sistemli ve 

profesyonel yardım hizmetleri" olarak tanımlanabilir (MEB, 2001; Tan, 1992; Yeşilyaprak, 

2003). 

PDR, 20.yüzyılın başlarında ABD'de ortaya çıkmış ve en çok da bu ülkede gelişme 

göstermiştir. Avrupa ülkelerinde PDR'ye ilişkin çalışmaların daha çok mesleki rehberlik 

biçiminde sürdürüldüğü gözlenmektedir. Ülkemizde ise, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan 

sonra, ABD'den etkilenerek PDR hizmetlerinden söz edilmeye başlanmıştır (Kepçeoğlu, 

2004; Tan, 1992). 

1.3.1. Türkiye'de Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Yetiştirme ve 

İstihdam Etme 

1950'ler ülkemizde PDR hizmetlerinin kavramsal düzeyde ele alındığı ve alana 

personel yetiştirmeyle ilgili ilk girişimlerin başladığı yıllardu. PDR alanında ilk lisans 

programı, 1965-1966 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 

"Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü" adıyla kurulmuştur. 1982 yılında 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, PDR alamnda eleman yetiştirmek üzere, 

üniversitelerin eğitim faküıtelerinde "Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı" adıyla 

lisans düzeyinde programlar başlatılınıştu (Kuzgun, 1993). 

1955 yılında Ankara Demirlibahçe İlkokulu'nda "Psikolojik Servis Merkezi" adı ile 

ilk "Rehberlik ve Araştırma Merkezi" açılmıştır. İlerleyen yıllarda bu merkezlerin sayısı 
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artmıştır. 1965 yılında "Okul Aile Birliği" ve 1968'de "Rehberlik Araştırma Merkezleri 

Yönetmelilderi" hazırlanmış ve rehberlilc çalışmalarına açıldık getirilmiştir. 1970 yılında 

okullarda rehberlik servislerinin kurulması ve gereldi uzmanların atanması için yasal 

düzenlemeler yapılmış ve okullardaki rehberlik hizmetleri Bakanlığın planlı ve programlı 

faaliyetleri arasında yer almıştır (Kepçeoğlu, 2004; Özgüven, 2001; Tan, 1992; Yılmaz ve 

Üre, 2002). 

Rehberlik hizmetleri ilk kez, 16.12.1985 tarih ve 2201 sayılı Tebliğler Dergisi'nde 

yayınlanan "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği" ile kendine ait bir yönetmelilde 

yürütülmeye başlanmıştır. Bu yönetmelik, yapılan çeşitli düzenlemelerle Mayıs 2001 tarih 

ve 2524 sayılı Tebliğler Dergisi'nde "Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği" adı altında yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte r~hberlik hizmetleri, 

okul personeli ve rehber öğretmenlerin görevleri belirtilmiştir (Güler, Eren ve Karabacak, 

2005). 

Eğitimdeki gelişmeler ve yeniden yapılanmalar doğrultusunda, Milli Eğitim 

Şuraları'nda da rehberlik konusu ele alınmıştır. Şuralarda alınan kararlar özetlenerek 

aşağıda sıralanmıştır: 

ı. VII. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik konusu ilk kez ele alınmış ve grup 

öğretmenliği kavramı benimsenmiştir (Güler ve diğ., 2005). 

2. VIII. Milli Eğitim Şurası'nda rehberliğin bir uzmanlık alanı olarak 

değerlendirilmesi ve örgütlü bir yapıya sahip olması gereken bir alan olduğu 

vurgulanmıştır (MEB, 1970). 

3. ıx. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik danışma lcurulu ve bu kurulun görevleri 

açıkça belirlenerek, danışman rehberlik görevini yürütmelde sorumlu kişinin tanımı 

yapılmış, nasıl seçileceği ve görevleri belirtilmiştir. ıX. Milli Eğitim Şurası, 

rehberlik alanına yönelik kapsamlı bir çerçeve çizmiş ve rehberliğin okullarımıza 

girmesi açısından önemli olmuştur (MEB, 1974). 

4. XI. Milli Eğitim Şurası'nın ana teması, milli eğitim hizmetlerinde öğretmen ve 

eğitim uzmanlarının duıumu ve sorunları olarak belirlenmiştir. Bu ana tema 

doğrultusunda, sertifıka programı ile uzman rehber öğretmen yetiştirilmesinin 

yalnız bu alanda hala çalışıyor olanların yetiştirilmesi için izlenmesi ve iş deneyimi 

kazandırmak amacıyla rehber öğretmen olarak görevlendirilecek uzmanların 
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atanmasında, adaylık süresinin iki yıl olmasımn uygun olacağı karara bağlanmıştır 

(MEB, 1982). 

S. XII. Milli Eğitim Şurası'nda, öğretim programları, eğitim finansmam gibi konularla 

birlikte, yüksek öğretime geçiş konusu da ele alınmış ve bu bağlamda çözüm 

önerileri içerisinde rehberliğe ilişkin maddelere de yer verilmiştir (MEB, 1988). 

6. XV. Milli Eğitim Şurası'nda, rehberlik oldukça kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. 

Rehberlik, ilköğretirnde yönlendirme ve ortaöğretirnde yeniden yapılanma konuları 

kapsamında incelenmiş, personel yetiştirme ve personelin nitelikleriyle ilgili 

konularda rehberlik ile ilgili birtakım önemli kararlar alınmıştır (MEB, 1996). 

7. XVII. Milli Eğitim Şurası'nda eğitim ve yönlendirme de rehberlik hizmetlerinin 

önemi vurgulanmış ve rehber öğretmenler okul personeli içerisinde etkili birer 

çalışan olarak ifade edilmiştir (MEB, 2006). 

Ülkemizde 19S0'li yıllardan günümüze önemli aşamalar kaydeden PDR alamnda 

eğitim; lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç düzeyde verilmektedir (Korkut

üwen, 2007; Özgüven, 2001). Üniversitelerde lisans programları, dört yıl (sekiz sömestre) 

olup, öğrenciler merkezi Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puan1arıyla programa kabul edilirler. 

PDR lisans programına, liseyi bitiren mezun1ar arasından eşit ağırlıklı puan1a; bir başka 

deyişle, Türkçe-Matematik puam ile öğrenci alımr (ÖSYM, 2007). 

Ülkemizdeki PDR lisans programlarındaki dersler incelendiğinde, üniversiteler 

arasında bazı farldılıklar olmakla birlikte, genel olarak okutulan derslerin benzer olduğu; 

programlarda PDR'yle ilgili derslerin ağırlıklı olmasına karşın, özel eğitimle ilgili dersleıin 

sımrlı ve daha çok giriş düzeyinde olduğu görülınektedir. PDR bölümlerinde okutulan 

dersler aşağıda yer almaktadır: Eğitim bilimine giriş, psikolojiye giriş, sosyolojiye giriş, 

felsefeye giriş, sosyal antropoloji, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, 

gelişim psikolojisi, istatistik, özel eğitim, sosyal psikoloji, genel öğretim yöntemleri, bireyi 

tanıma teknikleri, eğitimde araştırma yöntemleri, fizyoloji, psikolojik damşma ilke ve 

teknikleri, rehberlik ve psikolojik damşmada çağdaş akımlar, rehberlik örgütü ve personel 

yönetimi, kişilik psikolojisi, ölçme ve değerlendinne, davramş bozuldukları, kişilerarası 

ilişkiler, özel öğretim yöntemleri, mesleki rehberlik, okul öncesi eğitim, damşma 

kuramları, test geliştirme, klinik psikoloji, grup rehberliği, grupla psikolojik damşma, 

psikolojik damşma ilke ve teknikleri, psikolojik testler, uyumsuz çoculdarın eğitimi, 
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Ülkemizde PDR lisans programları mezunlarının, ülke ihtiyaçları doğrultusunda, 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, üniversitelere hazırlık yapan özel dershanelerde 

ve her üniversitede bulunmamakla birlikte, üniversitelerin PDR merkezlerinde istihdam 

edilmeleri nedeniyle, daha çok okul psikolojik danışmanı elemanı olarak yetiştirildikleri 

söylenebilir. Alan mezunlarının önemli bir bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 

okullarda uzmanlık kadroları bulunmadığı için, "rehber öğretmen" unvanı ile istihdam 

edilmektedirler (Özgüven, 2001). Bunun dışında, alan mezunları özel psikolojik 

danışmanlık merkezlerinde, kamu kuruluşlarında, sağlık ve endüstri kuruluşlarında 

çalışmaktadırlar. Ülkemizde psikolojik danışma hizmetleri yaygın olarak, okul ve eğitimle 

ilgili güçlüklerle, meslek seçimi konusunda yardım hizmetlerinin yapıldığı okul psikolojik 

danışmanlığı, evlilik ve aile danışmanlığı, bireysel ve grupla danışmanlık çalışmalarının 

yapıldığı terapötik danışmanlık, kamu ve özel kuruluşlarda halkla ilişkiler danışmanlığı, 

özel eğitim kurum ve kuruluşlarında psikolojik danışmanlık hizmetleri şeklinde 

yürütülmektedir (ÖSYM, 2007). 

Yukarıda PDR mezunlarımn önemli bir bölümünün, Milli Eğitim Bakanlığı'na 

bağlı okullarda "rehber öğretmen" unvanı ile istihdam edildiğinden söz etmiştik. Talim ve 

Terbiye Kurulu da 01.06.2000 tarihli ve 340 sayılı kararında, branş öğretmenlerinin 

atanmalarında esas alınacak alanları belirlemiştir. Bu kararda, rehber öğretmen olarak 

atanacak meslek elemanlarımn, fakültelerin "PDR, eğitimde psikolojik hizmetler ve 

psikoloji" alanlarından birinden mezun bireyler olacağı belirtilmiştir. Ancak, bu karara 

rağmen, okullardaki meslek elemanı açığım kapatmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı 

Personel Müdürlüğü 2000/81 sayılı genelgesi ile "eğitim programları ve öğretim, eğitim 

yöneticiliği ve deneticiliği, eğitim yönetimi ve planlanması, eğitimde ölçme ve 

değerlendirme ile halk eğitimi bölümü" mezunlarının da rehber öğretmen olarale 

görevlendirilmelerine olanak tanımıştır. Bu kararla, sözü geçen alan mezunları, okullara 

veya RAM'lara "rehber öğretmen" kadrosuyla atanınalctadırlar (Aslan, 2003). İzleyen 

bölümde okullarda PDR hizmetlerinin işlevi ve rehber öğretmenlerin görevlerine ilişIcin 

bilgilere yer verilmiştir. 
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1.3.2. Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin İşlevi ve 

Rehber Öğretmenlerin Görevleri 

Günümüzde PDR'nin, eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanım 

oluşturduğu kabul edilmekte ve rehberlik hizmetlerinden yoksun bir eğitim süreci tam 

sayılmamaktadır (Kepçeoğlu, 2004). PDR alammn amacı, Rehberlik ve Psikolojik Damşma 

Hizmetleri Yönetmeliği'nde (2001) şöyle belirtilmiştir: "PDR hizmetleri; öğrencilerin 

kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst 

düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve 

geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü PDR hizmeti 

bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir." PDR'de hizmet alanları; psikolojik 

damşma, oryantasyon, bireyi tamma, bilgi toplama ve yayma, yöneltme ve yerleştirme, 

izleme ve değerlendirme ve konsÜıtasyon hizmetleri olarak sımflandırılabilir (Yeşilyaprak, 

2003). 

PDR hizmetleri, tüm boyutlarıyla öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini 

gerektirir. Böyle bir eğitim sisteminde, programlar, öğrencilerin gelişim özellikleri, 

ihtiyaçları, yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir. Bu sistemde PDR hizmetlerinden 

beklenen de her öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve ihtiyaçlarına göre gelişimine 

yardımcı olmasıdır. Çünkü her öğrencinin kapasitesi, yeteneği, ilgi ve ihtiyaçları farklıdır. 

Bu anlayış, okulda her öğrencinin rehberliğe gereksinimi olduğunu kabul eder 

(Yeşilyaprak, 2003). 

Her alanda olduğu gibi, PDR alamndaki gelişmeler ve yapılanmalar, PDR ile ilgili 

hizmetlerin gelişimine katkı sağlamıştır. Son yıllarda PDR alamnda geleneksel rehberlik 

yaklaşımına karşı gelişimsel rehberlik yaldaşımı ön plana çıkmıştır. PDR alamnda bir 

meslek kuruluşu alan Amerika Okul Damşmanları Birliği (American School Counselor 

Association-ASCA)'de, bu yaldaşımı desteklemektedir. Gelişimsel rehberlik, bireye 

büyüme ve gelişme süreci içinde farklı gelişim alanlarındala. temel ihtiyaçlarım karşılaması 

ve bu alanlarda döneme özgü gelişim görevlerini yerine getirerek bütünsel gelişimini 

sağlamasım desteklemek için sunulan hizmetlerdir (Yeşilyaprak, 2007). Myrick, gelişimsel 

yaklaşımın temel ilkelerini; a) tüm öğrencilere yönelik olma, b) organize edilmiş ve planlı 

bir müfredatı gerektinne, c) ardışık ve esnek olma, d) tüm okul eğitim süreçlerini 

tamamlayıcı olma, e) tüm okul personelinin katılım ve işbirliğini gerektirme, f) 
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öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve yeterliklerine odaklanma ve g) danışmanlık hizmetleri 

sağlama olarak sıralamıştır (Akt. Jackson, 2000). 

ASCA (1990)'ya göre, rehber öğretmenler; danışmanlık, konsültasyon ve 

koordinasyon becerilerini kullanarak, okullarına gelişimsel, önleyici ve yol gösterici bir 

hizmet sağlamakla sorumludurlar (Greene ve Thomas, 1998). Etkili PDR hizmetleri, tüm 

öğrencilerin eşit şekilde faydalandığı, nitelikli akademik programlardır. Ek olarak, 

Campbell ve Dahir, etkili PDR hizmetleri programını, tüm öğrencilerin eğitim hedeflerini 

gerçekleştirmesi için onlara akademik, kariyer, kişisel ve sosyal gelişimleri için destek 

sağlayan bir yardım hizmeti olarak tanımlamıştır (Akt. Edmonson ve Nichter, 2005). 

Gelişimsel rehberlik anlayışına göre, tüm öğrenciler PDR hizmetlerinden eşit yararlanma 

hakkına sahiptir ve eğitim programları da tüm öğrencilerin bireysel gelişim ihtiyaçlarına 

göre hazırlanmalıdır. Ülkemizde de son 10-15 yıldır söz edilmeye başlanan gelişimsel 

yaklaşım, özel gereksinimli öğrencileri de tüm gelişim alanlarında desteldeyici bir 

yaklaşımdır. Gelişimsel yaklaşımın, temel ilkelerine bakıldığında, tüm öğrencilere yönelik 

bütünsel bir yaklaşım olduğu görülmektedir (Yeşilyaprale, 2003). 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olması ve öğrencilerin tümüne uygun eğitim 

programlarının sağlanabilmesi için tüm okul personelinin işbirliği içinde çalışması gerekir. 

Kaynaştırma eğitimi bir süreçtir ve bu süreçte dışarıdan yardıma gereksinimi olan genel 

eğitim öğretmenleriyle, kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşması için gereIdi kaynaklara 

sahip olan özel eğitim öğretmenleri arasındaki etkileşimi sağlamak; ayrıca, okul yönetimi, 

öğretmen, öğrenci ve aile arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak da rehber öğretmenlerin 

görevidir (Tarver-Behring, Spagna ve Sullivan, 1998). Bu durum, rehber öğretmenlere 

birçok görev ve sorumluluklar yüldemektedir. Reforın hareketleri, rehber öğretmenlerin 

özel gereksinimli öğrencilerle çalışmalarım arttırmıştır. Değişen rollerin etkisi ile rehber 

öğretmenler, özel gereksinimI i öğrenciler de dahilolmak üzere tüm öğrencilere sağladıldarı 

hizmetlerde değişildikler yapmale için çaba harcamaya başlamışlar ve çocuklara sundukları 

danışmanlık etkinliklerini daha etkili hale getirebilmek için destekleyici veriler ve 

dayanaklar sağlamaya çalışmışlardır (Frye, 2005). 

PDR hizmetlerinin öğrencinin gelişim özelliklerine göre yapılan bir yardım olduğu 

düşünüldüğünde, hizmetler planlanırken öğrencilerin gelişim özelliIderi, gereksinimleri ve 

ailenin beldentilerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Öğrenciler, ilköğretim ve 

ortaöğretim dönemlerinde farklı özelliIder sergilerler ve bu doğrultuda yardım hizmetleri 
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de farklılaşır. ASCA, ilköğretirnde çalışan rehber öğretmenlerin rolünü, yetersizliğinden 

şüphelenilen öğrencilerin erken bir biçimde tanılanması, izlenınesi ve yönlendirilmesi 

konularında okuldaki diğer personelle işbirliği yapmak olarak tanımlamıştır (Greene ve 

Thomas, 1998). Nugent'a göre, ilköğretirnde çalışan rehber öğretmenlerin, diğer okul 

düzeylerindeki rehber öğretmenlere göre öğretmenlerle çok daha fazla iletişim 

içerisindedirler. Gysbers ise, ortaöğretirnde çalışan rehber öğretmenlerin daha çok mesleki 

danışmanlık yaptığını ve mesleki ve akademik gelişimi destekleyen etkinlikler 

gerçekleştirdiğini; ilköğretimde çalışan rehber öğretmenlerin ise, sosyal ve duygusal 

gelişimi destekleyen etkinlikler yaptıklarım belirtmiştir (Akt. Greene ve Thomas, 1998). 

Ülkemizde de ilköğretim PDR programı; bilgi servisi, bireyi tanıma ve bireyin 

kendini anlamasına yardımcı olmak için ona kendisi hakkında toplanmış objektif bilgiler 

venne üzerinde odaklanmaktadır. Öğrencilerin öğremne güçlüklerinin belirlemnesi ve 

. giderilmesi, eğitsel planlamaların yapılması ve yürütülmesi, öğrencilere verimli çalışma 

yollarının tanıtılması, okula uyum, öğrenciyi eğitim olanakları konusunda bilgilendirme, 

öğrencinin eğitsel kararlar almasına ve tercihler yapmasına yönelik hizmetler, ilköğretirnde 

sunulacak belli başlı eğitsel PDR hizmetleri kapsamındadır. Bununla birlikte, ilköğretim 

PDR programında öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapmaya yönelik hizmetlere de yer 

verilmektedir (Ilgar, 2007). 

PDR hizmetlerinde temel ilke, her bireye kendi özel gereksinimlerine ve 

yetenelderine göre yardım götürmektir. Özel eğitim alanında yapılacak PDR hizmetlerinin 

amacı, bireyin çevresini ve içinde bulunduğu toplumun yapısım tanımasım, yeteneklerini 

en uygun şekilde kullanarak geliştinnesini, karşılaştığı problemleri çözmesini, uygun 

kararlar alma yeterliğini kazanmasım, severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. 

Özel eğitimde PDR; çocuğun özrünün farlana varıldığı, tanısının konulduğu ve okula 

başladığı andan itibaren, çocuğun kendisini ve ailesini kapsayan bir hizmet alanı olarak 

düşünülmektedir. Bu nedenle, özel eğitim alanında olabildiğince erken dönemde PDR 

hizmetlerine başlanması önemlidir. Erken PDR uygulamaları, özel gereksinimli çocuğa, 

kişisel gelişiminin leritile dönemlerinde verilmesi gereken uzman yardımım zamanında 

alabilme fırsatı tanımaktadır (Özgüven, 2004). Bu da özel gereksinimli öğrencilerin 

gelişimi için okulöncesi ve ilköğretim dönemlerinde sağlanan PDR hizmetlerinin çok 

önemli olduğunu göstennektedir 
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Eğitim sisteminde yapılan yenililder ve yasal düzenlemeler hem PDR hizmetleri 

hem de özel eğitim hizmetleri alanlarında önceki bölümlerde söz ettiğimiz değişikliklere ve 

gelişmelere yol açmıştır. İki alanda da öğrenci merkezli eğitim ilkesi benimsenmiş ve her 

öğrencinin eğitim ortamlarından eşit yararlanma hakkı olduğu savunulmuştur. Önceki 

bölümlerde özel eğitim ve PDR hizmetleriyle ilgili yasal düzenlemelerden ve rehber 

öğretmenlerin okullardaki görevlerinden söz edilmişti. Bu bölümde de, Türkiye'deki özel 

eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerde PDR hizmetleriyle ilişkili maddelere yer 

verilecektir. 

1.3.3. Özel Eğitimle iıgili Yasa ve Yönetmeliklerde Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Hizmetleriyle ilişkili Maddeler ve Rehber Öğretmenlerin Görevleri 

Türkiye' de kaynaştırma uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemelerin artması ve okul 

personelinin görevlerinin tanımlanması, rehber öğretmenlerin de okullardaki rollerinin 

değişmesine neden olmuştur. Aşağıda özel eğitimle ilgili yasalarda, rehber öğretmenlere 

ilişIcin düzenlemelere yer verilmiştir. 

2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'nun 7. Maddesi okullarda PDR 

hizmetleri ile ilgili birimler kurulacağını ifade eder ve bu birimin görevlerini aşağıdaki gibi 

açıldar: Okullardaki PDR hizmetleriyle ilgili birimler, öğrencilerin; a) kendilerini, okul içi 

ve dışı eğitim imkfuılarım, meslekleri ve toplum değerlerini tanımalarına, b) yeteneklerine 

uygun bir eğitim programım seçmelerine ve c) sağİıklı ve topluma yararlı bir kişi olarale 

yetişmelerine yardım eder. 

573 sayılı KHK'de, PDR hizmetleri Madde 22'de "Örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarına devam eden bireylere PDR hizmetleri götürmek üzere, eğitim-öğretim 

kurumlarında kurulan PDR servisleri, kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de 

eğitim ihtiyaçları ve özelliIderine göre bu hizmetleri sunar." olarak tanımlanınıştır. Bu 

servisler, PDR hizmetlerini yürütürken, bölgelerindeki RAM ve ilgili diğer kurumlarla 

işbirliği yaparlar. 

2000 yılında 573 sayılı KHK'yi esas alarale çıkarılan Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği'nin yayınlanması ile okullarda özel eğitime verilen önem artmıştır. Yasal 

düzenlemelerle okullarda BEP ekiplerinin oluşturulması ve özel gereksinimli her öğrenci 

için BEP hazırlanması ve uygulanmaya başlanması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 

ailelerin de bu elcibe dahil edilmesi ve sürekli bilgilendirilmesi bir diğer gelişme olmuştur. 



14 

Okullarda, bir sınıfta birden fazla özel gereksinimli öğrencinin bulunmamasına özen 

gösterilmeye başlanmıştır. RAM ile okullann işbirliği arttırılmıştır (Eripek, 2007; MEB, 

2006; Üre, 2007). 

2006 yılında güncellenen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin yedinci kısım, 

birinci bölümünde ise, rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları belirlemniş ve okul ve 

kurumlarda özel gereksinimli öğrenciler ve eğitimleri ile ilgili görevleri ayrıntılı 

açıklanmıştır. Yönetmeliği 63. Maddesinde rehber öğretmenlerin görev ve sorumluluklan 

şu şekilde ifade edilmiştir: Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki PDR 

hizmetlerinin yanı sıra; a) özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile 

eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, b) özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini 

değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve 

ilgili personel ile işbirliği yapmak, c) öğretmenler ve ailelerle işbirliği yaparak öğrenciler 

için bireysel gelişim raporu düzenlemek ve d) öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla, PDR hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme 

ve yöneltıne kurulu ve öğretmenlerle işbirliği yapmak ile görevlidir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001)'nde rehber 

öğretmenin kaynaştırma eğitimi ile doğrudan ilişkili görevleri; okulda özel eğitim 

gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki 

öğrencilere ve ailelerine gerekli PDR hizmetlerini RAM ile işbirliği içinde sağlama, PDR 

hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutma, ilgili 

yazışmaları hazırlama ve istenen raporları düzenleme olarak belirtilmiştir. 

Yasa ve yönetmeliklerle şekillenen ve desteldenen özel eğitim hizmetleri, okullarda 

yenı eğitsel düzenlernelerin gerekliliğini beraberinde getirmenin yanı sıra, kaynaştırına 

uygulamalarımn etkileri ve kaynaştırmanın temel etmenlerine ilişkin pek çok bilimsel 

çalışmanın yapılmasına da yol açmıştır. Aşağıda kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili yapılan 

araştırınalar yer almaktadır. 

1.4. Kaynaştırma Uygulamalarıyla iıgili Yürütülen Araştırmalar 

Kaynaştırma uygulamaları pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve bu konuda 

kaynaştırmanın bileşenlerini oluşturan rehber öğretmenlerle, sınıf öğretmenleriyle, okul 

yönetimleriyle, normal gelişim gösteren öğrencilerle ve ailelerle pek çok çalışma 
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yapılmıştır. Aşağıda rehber öğretmenlerle ilgili yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak 

sunulurken, sınıf öğretmenleriyle, okul yönetimleriyle, normal gelişim gösteren 

öğrencilerle ve ailelerle yapılan çalışmalar özetlenerek sunulmuştur. 

1.4.1. Kaynaştırmayta iıgili Rehber Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar 

Alanyazında, kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü okullardaki rehber 

öğretmenlerle yapılan çalışmaların bir kısmı tutum (Erhard ve.Umansky, 2005; Greene ve 

Thomas, 1998; Polat, 1994), bazıları görüş (Nichter ve Edmonson, 2005; Frye, 2005; 

Kaınen-Akkoyun, 2007; Studer ve Quigney, 2005; Sütçü, 2007; Wood-Dunn ve Baker, 

2002), bazıları da öğretmen yeterliklerini (Aksoy, 2008) belirlemeye ilişkindir. Aşağıda bu 

çalışmalar kronolojik sırayla yer alınaktadır. 

Özel gereksinimli birey ler hakkında bilgi iletişimi ve açıldama sürecinin, rehber 

öğretmenlerin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları üzerindeki etkisini araştırmale 

amacıyla Polat (1994) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın örneklerni, 15'er 

kişilik iki gruptan oluşan toplam 30 gönüllü rehber öğretmendir. Araştırmada deney 

grubuna yönelik olarak, özel gereksinimli bir bireyin yaşaınma ilişkin bir filın gösterimi 

yapılınış ve özel gereksinimli bir konukla karşılıklı tartışma ile yetersizliğe ilişkin grup 

tartışmalarının gerçekleştirildiği altı oturumdan oluşan birçalışma yapılmıştır. Özel 

gereksinirnli bireylere yönelik tutumlar, Özürlülere Yönelik Tutumlar Skalası-O fonnunun 

(ATDP-O) Türkçe'ye uyarlanmış versiyonu ile ölçülmüştür. Araştırma bulguları, deneysel 

sürecin rehber öğretmenlerin özel gereksiniınli bireylere yönelik tutumlarım anlamlı ve 

olumlu bir düzeyde değiştirdiğini göstermiştir. 

Rehber öğretmenlerin özel gereksinimi i öğrencilerin genel eğitim sımflarında 

eğitim alınalarına ilişIcin tutumlarını ve kaynaştırma uygulamalarında kendilerini yeterli 

hissedip hissetmedilderini araştıran Greene ve Thomas (1998), araştırmada veri toplama 

aracı olarale Memphis Üniversitesi'nin geliştirdiği bir anleeti kullanmışlardır. Araştırma 

bulguları, ilköğretirnde çalışan rehber öğretmenlerin kaynaştırmayı desteldeyen 

danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine güvendiklerini ve özel gereksiniınli 

öğrencilerin belirlenmesi, onlara müdahale edilınesi ve kaynaştınnaya yerleştirilmelerinde 

öğretmenlere ve ailelere destek olma konularında kendilerini hazır hissettiklerini 

göstermiştir. Araştırma sonuçları, ortaokulda çalışan rehber öğretmenlerin ise, ilköğretirnde 

çalışan meslektaşlarının çalışmalarım izlediklerini ortaya koymuştur. 
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Kuzey Carolina' da ilköğretirnde çalışan rehber öğretmenlerin rolleri, özel eğitim 

alanında ne kadar bilgilendirildilderi, çalışan diğer personel ve kendilerinden beldentileri 

hakkında bilgi edinmek amacıyla Wood-Dunn ve Baker (2002) tarafından bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırmaya 22 erkek, 140 kadın olmak üzere toplam 162 rehber öğretmen 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yedi bölümden oluşan bir anket 

kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, birçok rehber öğretmenin mesleğe girmeden 

önce özel gereksinimli öğrencilere ilişkin bazı dersler aldıldarım; bunun yanı sıra, 

birçoğunun bu alanda uzmanlığa sahip olmak için bilgi seviyesini arttırdığım göstermiştir. 

Araştırma bulguıarından hareketle, rehber öğretmenler için proaktif gelişme programlanmn 

hazırlanması ve rehber öğretmenlerden istenen evrakların basitleştirilmesi önerilmiştir. 

Rehber öğretmenlerin, özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırı1masıyla ilgili 

tutumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla Erhard ve Umansky (2005) 

tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya İsrail'deki ilköğretim okullarında ve 

ortaokullarda çalışan 220 rehber öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak iki anket ve Shechtman, Reiter ve Schanin'den uyarlanmış bir tutum ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma bulguları, rehber öğretmenlerin kaynaştırmayla ilgili olumlu 

tutum içerisinde olduldarım ve zamanlarımn %36'sım kaynaştırma etkinlilderine 

ayırdıldarım göstermiştir. 

Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere sunduldarı hizmetlere, 

danışmanlık için hazır olma algılarına, hazır olma düzeylerine, özel gereksiniınli 

öğrencilere daha iyi hizmet sunabilmek için nasıl bir eğitim almaları gerektiğine ve okul 

yöneticilerinin özel gereksinimli öğrencilere danışmanlık etkinlilderine nasıl katkıda 

bulunabilecelderine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla Nichter ve Edınonson (2005) 

tarafından bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya Texas'ın güneydoğusunda çalışan 100 

rehber öğretmen katılmıştır. Araştırınada, özel eğitim uygulamalarım incelemek amacıyla, 

araştırmacı tarafından geliştirilen yedi maddelilc bir anket kullanılmıştır. Araştırma 

bulguları, çoğu rehber öğretmenin, özel gereksinimi i öğrencilere danışmanlık yapma 

konusunda kendini hazır hissetliğini göstenniştir. Katılımcılar, ASCA'nın önerdiği 

etkinlilderin özel gereksinimli öğrencilere danışmanlık uygulamaları için uygun olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Rehber öğretınenlerin özel eğitimle ilgili ne kadar hizmet-içi eğitim aldıldarılli, 

aldıldarı hizmet-içi eğitim programlarında hangi özel eğitim konularına öncelile verdilderini 
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ve çalışma sırasında hangi eğitimleri ne kadar süreyle uyguladıldarını belirlemek amacıyla 

Studer ve Quigney (2005) tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma bulguları, rehber öğretmenlerin özel eğitim 

konusunda yetersiz olduklarını ve özel gereksiniınli öğrencilerle çalışabilmek için eğitime 

gereksinimleri olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları ayrıca, alınan hizmet-içi 

eğitimlerin ASCA tarafından belirlenen standartlara uygun olmadığını ve bu standartlara 

uygun hizmet-içi eğitim programı sayısının oldukça az olduğunu göstermiştir. 

Üç ilköğretim rehber öğretmeninin özel gereksinimli öğrencilerin kişisel-sosyal 

gereksiniınlerini nasıl karşıladıklarını gözlemleyerek bir çalışma yapan Frye (2005), bu 

süreçte ASCA Ulusal Modeli 'nin kullanımını araştırmıştır. Katılımcılar kendi eyaletlerinin 

rehberlik müfettişIeri tarafından seçilmiştir. Veriler okul yılının başında 12 haftayı aşan bir 

sürede toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kısa hikayeler, açık uçlu anketler, 

görüşmeler ve konuyla ilgili örnek çalışmaların bulunduğu bültenler kullanılmıştır. 

Araştınna bulguları, rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin kişisel-sosyal 

gereksinimlerini karşılama konusundaki sorumluluklarını diğer okul personeline 

bırakmadıldarını göstermiştir. Araştınna bulguları ayrıca, rehber öğretmenlerin özel 

gereksinimli öğrencilerin kişisel-sosyal gereksinimlerini karşılarken kullandıkları 

etkinliklerin ASCA Ulusal Modeli'ne uygun olduğunu göstermiştir. 

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan RAM'larda görev yapmakta olan personelin 

kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla Kaınen-Akkoyun (2007) 

tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştınna verileri yarı-yapılandınlmış görüşmeler 

yoluyla toplanmıştır. Nitel verileri.nicel verilerle desteldemek amacıyla çalışma grubuna 

ayrıca, "Kaynaştırmaya İlişkin Göıüşler Ölçeği" uygulanmıştır. Araştınna, Batı Karadeniz 

Bölgesi'ndeki yedi il ve bir ilçede bulunan RAM'larda görev yapmakta olan rehber 

öğretmenler ve yöneticilerle gerçeldeştirilmiştir. Araştırmada 13 yönetici ve 22 rehber 

öğretmen olmale üzere toplam 35 katılımcı yer almıştır. Elde edilen veriler tümevarım 

analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgulaı'ı, RAM personelinin kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili bilgilerinin yeterli olduğunu; ancak, uygulama boyutunda bazı sorunlar 

yaşadıklarını ortaya koymuştur. Araştırma bulgularında katılımcılar, RAM personelinin 

tanılama, yönlendiıme, yerleştirme ve izleme çalışmalarını yürüttüklerini; bunun yanı sıra, 

yoğun olarale özel eğitim danışmanlığı yaptıldarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, sınıf-içi 

yardım ve kaynale oda hizınet alanlarında yoğun sorunlar yaşandığını, öğretmenlerin BEP 
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hazırlama ve uygulama konusunda bilgi yetersizliklerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

"Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği"nden elde edilen bulgular, rehber öğretmenlerin ve 

yöneticilerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılık olmadığını, 

katılımcıların kaynaştırma eğitimine ilişkin orta düzeyde olumlu görüşe sahip olduklarını 

ortaya koymuştur. 

Rehber öğretmenlerin yasal düzenlemelerde geçen özel eğitimle ilgili görevlerini 

yerine getirmede karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak 

amacıyla Sütçü (2007) tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

Konya iline bağlı okullarda görev yapan 35 rehber öğretmen oluşturmuştur. Araştırma 

verileri görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve 

kaydedilen verilerin dökümleri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma 

bulguları, okullarda çalışan rehber öğretmenlerin özel eğitimle ilgili birçok sorunla 

karşılaştıklarını, özel eğitim konusuyla ilgili bilgilerinde sınırlılıklar olduğunu ve özellikle 

yasal düzenlemelerde belirtilen görevlerin yapılabilmesi için alt yapının hazır olmamasının 

görevlerini yerine getirememelerine neden olduğunu göstermiştir. Araştırma bulgularında 

ayrıca, rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrenciyi tanılamada geciktilderi, sınıf 

öğretmenlerinin özel eğitimle ilgili bilgi eksiklikleri ve özel gereksinimi i öğrenciye ilişkin 

tutumlarına bağlı olarale rehberlik servisine gelmek istemedikleri veya geç geldikleri ortaya 

çıkmıştır. Özel eğitim etkinli1derinde ailenin katılımının çok önemli olduğu halde bunun 

beklendik düzeyde gerçekleşmediği, diğer okul personelinin ve okul yönetiminin özel 

gereksinimli öğrencilerle ilgili olumsuz görüşlere sahip olduidarı; okulda istenmedikleri 

için bu çocukların yok sayıldığı ve gereksinimleri olan, eğitimi alamadıldarı da araştırma 

bulguları ile ortaya konmuştur. 

Rehber öğretmenlerin özel eğitimde PDR hizmetlerine ilişkin öz yeterlik algılarını 

ele alan bir araştırma yapan Aksoy (2008), araştırmada rehber öğretmenlerin cinsiyet, yaş, 

mesleki deneyim, özel eğitim deneyimi ve uzman desteği gibi değişkenlere ilişkin öz 

yeterlik algılarını araştırmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Denizli, Diyarbalar ve 

Eskişehir illerinde görev yapan 158'i kadın 119'u erkek toplam 277 rehber öğretmen 

oluşturınuştur. Bulgular, rehber öğretmenlerin özel eğitimde PDR hizmetlerine ilişkin öz 

yeterlik algıları ile cinsiyet ve yaş değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını 

göstermiştir. Bununla birlikte, rehber öğretmenlerin mesleki deneyim süreleri, mezun 
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oldukları lisans programı, özel eğitim deneyimleri ve aldıkları uzman desteği ile öz yeterlik 

algı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

1.4.2. Kaynaştırmayla ilgili Sınıf Öğretmenleriyle Yapılan Çalışmalar 

Alanyazında, sınıf öğretmenleriyle yapılan çalışmaların bir kısmı kaynaştırmaya 

yönelik öğretmen tutumlarına (Atay, 1995; Avcıoğlu, Özbey ve Eldeniz-Çetin, 2004; 

Diken, 1998; Kayaoğlu, 1999; Sünbül ve Sargın, 2002; Şahbaz, 1997; Yıkmış, Şahbaz ve 

Peker, 2002) ilişkin olarak yürütülürken, bazıları ise görüş belirlemeye (Batu, Kırcaali-İftar 

ve Uzuner, 2004; Bilen, 2007; Türkoğlu, 2007; Uysal, 2003; Varlıer, 2004; Vuran, Çolak 

ve Gürgür, 2003) yöneliktir. 

Sımf öğretmenleriyle yapılan çalışmalar, öğretmenlerin kaynaştırma 

uygulamalarına ve çocuğun özürden etkilenme derecesine göre özel gereksinimli 

öğrencilere yönelik olarak olumsuz tutumlara sahip olduklarını (Avcıoğlu, Özbey ve 

Eldeniz-Çetin, 2004; Diken, 1998; Sünbül ve Sargın, 2002) göstermiştir. Araştırmalar 

tutum değişikliği için birtakım çalışmalar yapılması gerektiğini (Diken, 1998) ve yapılacak 

hizmet-içi eğitim çalışmalarının öğretmenlerin gereksinimlerine yamt verecek biçimde 

planlanması gerektiğini (Atay, 1995) ortaya koymuştur. Araştırmalar tutum değişikliği için 

yapılacak bilgilendirme ve/veya hizmet-içi eğitim çalışmalarının süresinin bir oturumluk 

olmasımn tutum değişikliği üzerinde yeterli olmadığım (Şahbaz, 1997) ve yapılacak 

çalışmaların daha uzun süreli olarak planlanması gerektiğini (Kayaoğlu, 1999; Yıkmış, 

Şahbaz ve Peker, 2002) göstermiştir. 

Sımf öğretmenleriyle görüş' belirleme üzerine yapılan çalışmalar, kaynaştınna 

uygulamalarımn yürütüldüğü koşullardan ve öğretmenlerin bilgi yetersizliğinden kaynaldı 

sorunlar yaşandığını (Batu, Kırcaali-İftar ve Uzuner, 2004; Bilen, 2007; Uysal, 2003; 

Varlıer, 2004; Vuran, Çolak ve Gürgür, 2003) ve öğretmenlerin bu sorunların giderilmesine 

yönelik olarak bilgi (Bilen, 2007; Uysal, 2003; Varlıer, 2004) ve uzman desteği (Batu, 

Kırcaali-İftar ve Uzuner, 2004; Bilen, 2007; Uysal, 2003) talebinde bulunduldarım 

göstermiştir. Yapılan çalışmalar, bilgilendirme ve/veya hizmet-içi eğitim çalışmalarına 

katılan öğretmenlerin bu çalışmalardan yararlandıldarım (Türkoğlu, 2007; Vuran, Çolak ve 

Gürgür, 2003) ortaya koymuştur. 
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1.4.3. Kaynaştırmayla İlgili Okul Yönetimleriyle Yapılan Çalışmalar 

Alanyazında, kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü okullardaki okul 

yönetimleriyle yapılan çalışmalar, paydaşların bilgi yetersizliğinden (Çuhadar, 2006; Kaya, 

2003; Uysal, 1995), eğitsel (Kaya, 2003; Uysal, 1995) ve yasal düzenlemelerden (Uysal, 

1995) kaynaklı sorunlar yaşandığını göstermiştir. Yapılan araştırmalar, kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin olarale paydaşların bilgilendirilmesi gerektiğini (Çuhadar, 2006; 

Kaya, 2003) göstermiştir. Araştırmalar, hizmet-içi eğitim almayan okul yöneticilerinin 

kaynaştırmaya ilişkin olarak olumsuz tutumlara sahip olduklarım (Kaya, 2003) gösterirken, 

hizmet-içi eğitim alan okul yöneticilerinin ise olumlu tutumlara sahip olduklarım (Çinko, 

2004) ortaya koymuştur. 

1.4.4. Kaynaştırmayla İlgili Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerle Yapılan 

Çalışmalar 

Alanyazında, kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü okullardaki normal gelişim 

gösteren öğrencilerle yapılan çalışmaların bir lasmı sosyal kabul (Özkan-Yaşaran, 2009; 

Şalıbaz, 2007; Tekin, 1994) ve sosyal konuma (Vuran, 2005) ilişkin olarak yürütülürken, 

bazıları tutum belirlemeye (Aksütoğlu, 1997; Aral ve Dikici, 1998; Çifçi, 1997; Ercan, 

2001), bir lasmı ise görüş belirlemeye (Turhan, 2007) ilişkindir. 

Normal gelişim gösteren öğrencilerle yapılan çalışmalar, bu öğrencilerin özel 

gereksinirnli alcranlarına yönelik olumsuz görüşlere (Turhan, 2007) ya da tutumlara 

(Aksütoğlu, 1997) sahip olduldarım, yaşla birlikte tutumların olumsuz yönde değiştiğini 

(Ercan, 2001) gösteımiştir. Araştırmalar, özel gereksinimli öğrencilerle kaynaştırmaya 

adayolan öğrencilerin normal gelişim gösteren alcranları tarafından reddedildiğini ve bu 

öğrencilerin düşük sosyal tercih puanlarına sahip olduldarım (Vuran, 2005) da ortaya 

koymuştur. Yapılan çalışmalar, özel gereksinimli alcranlarına karşı olumlu tutumlara salıip 

olan norınal gelişim gösteren öğrencilerin ise, akranlarına acıına duygusuyla 

yaldaştıldarım, arkadaşlık yapmada ve oyun oynaınada onları tercih etmediIderini (Aral ve 

Dikici, 1998) göstermiştir. Araştırmalar, yapılan bilgilendirme çalışmalarının (Şahbaz, 

2007; Tekin, 1994) ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlilderinin (Özkan-Yaşaran, 2009) 

normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli akranlarım sosyal kabul düzeylerini 
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arttırmada etkili olduğunu gösterirken, bilgilendirme çalışmalarının tutum değişikliğinde 

bir etkisi olmadığım (Çifçi, 1997) ortaya koymuştur. 

1.4.5. Kaynaştırmayla iıgili AileIerIe Yapılan Çalışmalar 

Alanyazında, kaynaştırma uygulamalarımn yürütüldüğü okullardaki ailelerle 

yapılan çalışmaların bir kısmı tutum belirlemeye (Fırat, 1994; Koç, Dikici, Yavuzer ve 

Demir, 2000; Özbaba, 2000), bir kısmı görüş (Öncü!, 2003; Temir, 2002; Yi gen, 2008), 

bazıları da kaygı-depresyon düzeyi belirlemeye (Çelebi, 2003) ilişkindir. 

Yapılan çalışmalar, özel gereksinimI i çocuğa sahip ailelerin çocuklarına ve 

kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin (Temir, 2002) ve tutumlarının (Fırat, 

1994) olumlu olduğunu ve ailelerin çocuklarının kaynaştırma ortamında eğitim almasından 

memnun olduklarım (Yigen, 2008) göstermiştir. Ayrıca araştırmalar, özel gereksinimli bir 

çocuğa sahip olma, çocuğun yetersizlik türü, eğitim süresi ve eğitimin niteliği gibi 

değişkenlerin ailelerin tutumlarında anlamlı bir farklılığa yol açtığını (Özbaba, 2000) 

ortaya koymuştur. Bazı araştırmalar ise, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin 

çocuklarına yönelik tutumlarımn olumsuz olduğunu; ancak, ailelerin aldıkları 10 seanslık 

grup aile damşmanlığı uygulamaları ile çocuklarına yönelik tutumlarında olumlu 

gelişmeler olduğunu (Koç, Dikici, Yavuzer ve Demir, 2000) ve kaygı-depresyon 

düzeylerinde azalma olduğunu (Çelebi, 2003) göstermiştir. Normal gelişim gösteren 

çocuğa sahip ailelerle yapılan çalışmalar ise, ailelerin kaynaştınnaya yönelik görüşlerinin 

(Öncü!, 2003) ve tutumlarımn (Fırat, 1994) olumlu olduğunu; ancak, ailelerin kaynaştırma 

konusunda bilgi eksiklerinin olduğunu (Öncü!, 2003) ortaya koymuştur. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, kaynaştırmamn başarıya ulaşmasında 

rehber öğretmenlerin, sımf öğretmenlerinin, okul yönetimlerinin, normal gelişim gösteren 

öğrencilerin ve ailelerin olumlu tutumlara, gerekli bilgi ve becerilere sahip olması ve 

işbirliği içinde çalışmalarımn önemi büyüktür. Bu nedenle, kaynaştınna uygulamaları 

yürütülen okullardaki personelin alan uzmanları tarafından gereksinimlerinin karşılanması 

önemlidir. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, ülkemizdeki okullarda özel eğitim 

damşmam bulurunadığı için bu görevi rehber öğretmenler yerine getirmeye 

çalışmalctadırlar. 

Rehber öğretınenlerin, okullarda PDR hizmetlerinin yam sıra, kayııaştınna 

uygulamalanmn sağlıldı şekilde yürütülebilmesinde, hem özel gereksinimli öğrencilere 
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sunulacak hizmetler açısından, hem de öğretmenlere, okul yönetimlerine, öğrencilere ve 

ailelere sağlanacak destek hizmetlerin uygulanmasında ve koordinasyonunda önemli 

görevler üstlenmesi beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, rehber öğretmenlerin başarılı 

kaynaştırma uygulamaları için, yürütülecek çalışmalara daha fazla zaman ayırmaları ve 

sımf öğretmenlerine özel eğitim damşman1ığı yapacak damşman1ık bilgi ve becerilerine 

sahip olmaları gerekmektedir. 

1.5. Problem 

Son yıllarda kaynaştırma uygulamaları ile ilgili yapılan eğitsel veyasal 

düzenlemelerle birlikte rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları artmış ve rehber 

öğretmenler özel gereksinimli öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak 

yapılacale çalışmaların düzenlenmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Okullarda özel 

gereksiniınli öğrencilerle ilgili yürütülen çalışmalarda, sımf öğretmenlerine, okul 

yöneticilerine, öğrencilere ve ailelere damşman1ık yapmak ve her biri arasındaki iletişimi 

ve işbirliğini sağlamak rehber öğretmenlerin önemli bir görevi haline gelmiştir (Quigney ve 

Studer, ı 998). Okullarda görev yapan sımf ve branş öğretmenleri ile okul yönetiminin 

kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesinde, özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri ile 

ilgili durumlarda ilk başvurduldarı kişi rehber öğretmen ve okul rehberlik servisleridir. 

Bunun yam sıra, okullarda yetersizlile gösterdiği düşünülen öğrenciler, öncelikle okul 

rehberlik servisinde değerlendirilmekte, sımf öğretmeni ve rehber öğretmenin ortak 

görüşleri doğrultusunda gereldi kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda, 

rehber öğretmen; okul yönetiı'ni, öğretmen ve aileyi bilgilendinnekte ve gereldi işbirliğini 

sağlamaya çalışmaktadır. Rehber öğretmen ayrıca, okullarda yürütülen PDR hizmetleri 

yürütme komisyonlarında görev alınakta ve okullardaki BEP biriminin doğal üyesi olarale 

çalışmaktadır. Her ilci birim de okullardaki özel gereksinimi i öğrencilere yönelik çalışmalar 

yürütmekte ve rehber öğretmenler her ilci birimde de aktifroloynamaktadır. 

Rehber öğretmenlerin okullardaki kaynaştırma uygulaınalarıyla ilgili görev ve 

sorumlululdarımn artması, okul personeli ve ailelerin ilk başvurdukları kişiler haline 

gelmeleri, onların özel eğitim damşman1ığı konusunda yeterlilik kazanmalarım gerekli 

kılmaktadır. Okullarda rehber öğretmen olarak görev yapan PDR mezunlarımn üniversite 

eğitimlerinde özel eğitimle ilgili çok sımrlı sayıda ve giriş düzeyinde ders/dersler aldıkları 

ve mesleğe başladıktan sonra da pek çoğunun özel eğitimle ilgili kurs, seminer ya da 



23 

hizmet-içi eğitime katılmadığı düşünüldüğünde, bu çalışmaları yürütürken zorlanmalarının, 

yardıma ihtiyaç duyınalarının ve özel eğitim danışmanlığı yapma konusunda yeterlilik 

kazanmaya gereksinim duymalarının kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Ayrıca, okullardaki 

rehber öğretmen kadrolarına PDR bölümü dışından mezun olanların atanmış olması 

duruınu daha da karmaşık hale getirmektedir. 

Alanyazında sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma ile ilgili sorunlarına ilişkin birçok 

çalışma yapılmasına ve onlara bu doğrultuda eğitimler verilmesine rağmen, son yıllarda 

kaynaştırma uygulamalarında sorumlulukları giderek artan rehber öğretmenlerin 

kaynaştırma uygulamaları ile ilgili yaşadıklarına ilişkin sınırlı sayıda çalışmaya rastlanması 

da bu çalışmanın planlanmasındaki gerekçelerden biridir. Bu açıdan bakıldığında, rehber 

öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesine ilişkin yaşadıldarı sorunlar, 

görüş ve önerilerinin belirlemnesi ve bu doğrultuda eğitsel düzenlemelerin yapılmasının, 

okullardaki kaynaştırma uygulamalarının daha etkili biçimde yürütülmesine hizmet edeceği 

düşünülmektedir. 

1.6. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, Eskişehir ilinde kaynaştırma uygulamalarının 

yürütüldüğü ilköğretim okullarındaki rehber öğretmenlerin, okullarında yürütülen 

kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerilerinin belirlemnesidir. Bu amaçla 

aşağıdaki sorulara yanıt aranımştır. Rehber öğretmenlerin: 

a. Sınıf öğretmenleri ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri nelerdİr? 

b. Okul yönetimleri ile yürüttülderi çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri nelerdir? 

c. Özel gereksinimli öğrenciler ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin görüş ve 

önerileri nelerdir? 

d. Özel gereksinimli öğrencilerin aileleri ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin görüş 

ve önerileri nelerdir? 

e. Sınıftaki norınal gelişim gösteren öğrenciler ile yürüttülderi çalışmalara ilişIcin 

görüş ve önerileri nelerdir? 

f. Sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleri ile yürüttükleri 

çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri nelerdir? 

g. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciler ile 

yürüttükleri çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri nelerdir? 
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h. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin 

aileleri ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri nelerdir? 

ı. Rehber öğretmen olarak kendi yürüttükleri çalışmalara ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

J. Okullarda kaynaştırma uygulamalarının daha ıyı yürütülebilmesine ilişkin 

önerileri nelerdir? 

1.7. Önem 

Son yasal düzenlemelerle kaynaştırmanın zorunlu hale gelmesi ve giderek daha 

yaygın şekilde uygulanınaya başlanması ve rehber öğretmenlerin bu yasalar doğrultusunda 

rollerinin değişmesi, okullarda PDR hizmetlerinin ve rehber öğretmenlerin öneminin 

artmasına neden olmakla birlikte, birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Kaynaştırma uygulamalarındaki temel elemanlar olan öğretmen, okul yönetimi, özel 

gereksinimli öğrencilerin aileleri, normal gelişim gösteren öğrenciler ve onların ailelerinin 

hala bilgi ve destek gereksinimleri bulunmaktadır. Sınıfında özel gereksinimli öğrencisi 

bulunan öğretmenlerin okullarda destek alacağı en yakın kaynak da okullarındaki rehber 

öğretmenlerdir. Rehber öğretmen, okullarda sınıf öğretmeni, öğrenci ve aileyle işbirliği 

içinde çalışmanın yanı sıra, RAM ile okulu arasındaki iletişim ağında da lider 

. pozisyondadır. Bu durum, kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşmasında rehber 

öğretmenin çok önemli bir etldsi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, rehber 

öğretmenlerin okullardald kaynaştırma uygulamaları ile ilgili yaşadıkları sorunlar, görüş ve 

önerilerinin belirlenınesi, kaynaştırma uygulamalarının başarı ile yürütülmesi açısından 

büyü1c önem taşımaktadır. 

LS. Sınırlılıklar 

ı. Araştınna, 2007-2008 öğretim yılında Eskişehir merkez ilçede yer alan ve rehber 

öğretmeni ile özel gereksinimli öğrencisi bulunan 45 ilköğretim okulundan gönüllü olarak 

araştınnaya katılmayı kabul eden ı O rehber öğretınenin görüşleri ile sınırlıdır. 

2. Araştırmada elde edilecek veriler ve ulaşılacak bulgular veri toplamada kullanılan aracm 

kapsamı ile sınırlıdır. 
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1.9. Tanımlar 

Özel Gereksinimli Öğrenci: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleriyle 

eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren 

bireydir (MEB, 1997). 

Kaynaştırma Uygulamaları: Özel gereksinirnli öğrencilerin norınal gelişim 

gösteren akranları ile birlikte eğitim ve öğretimIerini resmi ve özelokulöncesi, ilköğretim, 

ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim 

hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): Özel gereksinimli öğrencinin çeşitli 

gelişim alanlarındaki eğitsel gereksinimlerini uygun eğitim ortamlarında karşılamak üzere 

her öğrenci için ayrı olarak ve bir öğretim yılı için hazırlanan yazılı bir plandır (Vuran, 

2005). 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri: Bireyin kendini tanıması, 

anlaması, sahip olduğu gizil güçlerini keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif 

uyum sağlayarale kendini gerçekleştirınesi için sistematik olarak ve profesyonelee 

sürdürülen psikolojik yardım hizmetleridir (Kepçeoğlu, 2004; Yeşilyaprak, 2007). 

Psikolojik Danışman: Üniversitelerin PDR ile eğitimde psikolojik hizmetler 

programlarından mezun olan, okullardaki PDR hizmetlerinin tümünden sorumlu ve bu 

hizmetleri yetki ile sunabilecek bilgi, rehberlik ve danışmanlıkbecerisine sahip profesyonel 

kişilerdir (Altıntaş, 2007; Kepçeoğlu, 2004). 

Rehber Öğretmen: Eğitim-öğretim kurumlarındaki PDR servisleri ile RAM'da 

öğrencilere PDR hizıneti veren, üniversitelerin PDR ile eğitimde psikolojik hizınetler 

alanında lisans eğitimi almış ve MEB'e bağlı okullarda "rehber öğretmen" unvanıyla 

çalışan personeldir (MEB, 2001). 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, Eskişehir merkez ilçede kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü 

ilköğretim okullarında çalışan rehber öğretmenlerle yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmış 

ve yapılan bu görüşmeler nitel olarak tümevarım analiziyle analiz edilmiştir. 

Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve/veya belge inceleme gibi nitel veri toplama 

teknikleri kullanılarak, farklı sosyal değişkenlere ilişkin, doğal ortamlardan uzun bir 

sürede, derinlemesine ve ayrıntılı veri toplamayı içeren ve istatistiksel analiz gibi herhangi 

bir nicelleştirme kullanılmadan, nitel bir süreç izlenerek bulgulara ulaşılan bir araştırma 

çeşidi olarale tanımlanabilir (Best ve Kalın, 1998; Gay, 1996; Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Nitel araştırmacılar, araştırdıkları ortama yoğun bir şekilde katılırlar, ortamdaki her şeyle 

ilgili derinlemesine ve ayrıntılı bilgi toplarlar ve ortamdan elde ettikleri verileri sözel 

olarak yorumlarlar (Gay ve Airasian, 2000). 

Nitel veri toplama tekniklerinden biri olan yarı-yapılandırılmış görüşmelerde, 

katılımcıların bireysel dünyasım anlamale, herhangi bir nedenden nasıl etkilendiklerini ve 

bu etkilemnenin kişiye göre nedenlerini belirlemek amaçlanmaktadır (Berg, 1998; Gay, 

1996). Bu amaç doğrultusunda, bu araştırmanın verileri, rehber öğretmenlerin okullarında 

yürütülen kaynaştırma uygulaınalarına ilişkin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla, ek 

sorulara ve açıldamalara olanak sağlayacale bir fonnata gereksinim duyulması nedeniyle, 

yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Ayrıca, araştınnacının yüksek lisans 

ders döneminde nitel aı"aştınna yöntemleri ile ilgili bir ders alıp yarı-yapılandırılmış 

görüşme telmiğiyle veri toplama konusunda deneyim kazaıunış olması, bu araştırmanın 

verilerinin yarı-yapılaııdınlmış görüşme tekniğiyle toplanmasında eticili olmuştur. 

2.1. Katılımcılar 

2.1.1. Araştırmaya Katılacak Öğretmenlerin Belirlenmesİ 

Araştırma konusuna karar verildikten sonra RAM' a gidilerek, kurumdan Eskişehir 

merkez ilçede kaynaştırma uygulaınaları yürütülen ilköğretim okullarındaki rehber 

öğretınenlerin ve bu okullarda kaynaştınna kararıyla eğitim alan özel gereksinimli 

öğrencilerin güncel listesi edinilmiştir. Araştırmacı, görev yaptığı okulun yönetiminden 
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Eskişehir merkez ilçedeki eğitim bölgelerinin ve bu bölgelerde yer alan okulların 

belirtildiği listeyi temin etmiştir. Listede, Eskişehir merkez ilçede 12 eğitim bölgesi 

bulunduğu görülmüştür. Bu eğitim bölgelerinden birisi Anadolu Eğitim Bölgesi ve birisi de 

Mesleki Eğitim Bölgesi olduğundan ve ortaöğretim kurumlarını kapsadığından, bu bölgeler 

dışındaki 10 eğitim bölgesindeki okullarda çalışan rehber öğretmenler çalışmaya dahil 

edilmek üzere belirlenmiştir. Daha soma eğitim bölgelerini ve bu bölgelerdeki okulları 

gösteren listedeki okullar tek tek telefonla aranarak, listelerdeki sayılar teyit edilmiş ve 

ilköğretim okullarında çalışan rehber öğretmenlerin sayılarını gösteren listenin son 

güncellernesi yapılmıştır. Bu telefon görüşmeleri sırasında, iki okuldaki rehber öğretmenin 

tayininin çıktığı, bir öğretmenin bir ay soma doğum iznine ayrılacağı ve iki öğretmenin de 

sürekli görevli ve seminerlerde olduğu öğrenilmiş; bu nedenle, bu okullar araştınna 

kapsamından çıkarılmıştır. 

Eskişehir merkez ilçede rehber öğretmeni bulunan ilköğretim okulları belirlendikten 

soma, bu okullarda kaynaştırma kararıyla eğitim gören öğrencilerin sayılarını belirlemek 

amacıyla, RAM' dan özel gereksinimli öğrencilerin sayısı ve eğitim gördükleri okulların 

listesi edinilmiştir. Bu listede öğrencilerle ilgili kişisel bilgiler olduğu için bu liste 

araştırma kapsamında sunulmamıştır. Listeler karşılaştırılarak, rehber öğretmeni ile özel 

gereksinimi i öğrencisi bulunan ve kaynaştırma uygulamaları yürütülen ilköğretim okulları 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonunda, Eskişehir merkez ilçedeki toplam 92 ilköğretim 

okulundan 55'inde rehber öğretmen bulunduğu ve bu 55 okuldan 45'inde özel gereksinimli 

öğrencilerin kaynaştırma kararı ile eğitim gördüğü belirlenmiştir. Eğitim bölgeleri, 

ilköğretim okulları ve kaynaştınna kararı bulunan özel gereksinimli öğrenci sayılarını 

gösteren liste Tablo l' de yer almaktadır. 
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Tablo ı. Eskişehir'deki eğitim bölgeleri, ilköğretim okulları ve kaynaştırma kararı 

bulunan özel gereksinimli öğrenci (KKBÖOÖ) sayıları 

Eğitim Bölgesi OkulAdı KKBÖOÖ Sayılan 
Akarbaşı Eğitim Bölgesi AdaletİÖO 5 

Dumlupınar İöo 2 
Fatih Sultan Mehmet İöo 5 
Melahat Ünügür İöo 5 
Milli Zafer İöo 7 
Porsukİöo 9 

Bahçelievler Eğitim Bölgesi İki Eylül İöo 1 
Mimar Sinaıı İöo 2 
Namık Kemal İöo 2 
Ülküİöo 8 
Ziya Gökalp İöo LO 
100.YıIİÖO 5 
Hürriyet İöo 3 

Batıkent Eğitim Bölgesi Ticaret Borsası İöo 4 
Ertuğrul Gazi Eğitim Bölgesi çamlıca Ticaret Odası İöo 3 

Fahri Günay İöo 3 
Mual1a Zeyrek İöo 7 
Orhangazi İöo 5 

Gökmeydan Eğitim Bölgesi İbrahim KaraoğlaılOğlu İöo 11 
PilotBinbaşı Ali Tekin İöo 5 
Sami Sipahi İöo 4 
Şeker İöo 5 
Vali Saıni Sönmez İöo 3 

Murtalip Eğitim Bölgesi Atatürkİöo 3 
Korgeneral L. Akdemir İöo 2 
Suzan Gürcanlı İöo 6 
Murtalip Atatürk İöo 1 

Odunpazarı Eğitim Bölgesi KUltuluş İöo 5 
Murat Atılgan İöo 2 
M. Fevzi ÇaIGnak İöo 5 
Mehmet Ali Yasin İöo 7 
Orgeneral Halil Sözer İöo 9 
Yunus Emre İöo 3 
Zübeyde Haııım İöo 2 

Tepebaşı Eğitim Bölgesi Barbaros İöo 9 
İstiklal İöo 5 

Yenikent Eğitim Bölgesi Bartalgazi İöo 2 
Halil Yasin İöo 2 
Kılıçaı·slaıı İöo 1 
Mehmet Gedik İöo 3 
Vali Münir Raif Güney İöo 3 
23 Nisan İöo 5 

Yunuskent Eğitim Bölgesi Metin Sönmez İöo 1 
Vali Ali Fuat Güven İöo 6 
71 EvleriÖO 3 
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Bu belirlemeden sonra araştırma öncesinde, rehber öğretmenlerle telefonla bir ön 

görüşme yapılarak, araştırmanın amacı ve araştırma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi 

verilmiştir. Katılımcılara görüşmelerin teybe kaydedileceği; ancak, ses kayıtlarının 

araştırmacı, danışmanı ve güvenirlik çalışmasında yer alacak olan alan uzmanı dışında hiç 

kimse tarafından dinlenmeyeceği, kayıtların dökümlerinin okunınasına izin verilmeyeceği 

ve kayıtların dökümü sırasında katılımcılara birer kod isim verileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, bu ön görüşmeler sırasında, rehber öğretmenlerden okullarında kaç tane 

kaynaştırma öğrencisi bulunduğu bilgisi de alınarale RAM' dan alınan bilgilerin son 

güncelleme si yapılmıştır. 

Tüm bu çalışmalar sonunda, Eskişehir merkez ilçedeki ilköğretim okulları 

arasından, hem hakkında kaynaştırma kararı bulunan özel gereksinimli öğrencileri, hem de 

rehber öğretmeni olan 45 ilköğretim okulu belirlenmiştir. Araştırma, bu ilköğretim 

okullarında çalışan 45 rehber-öğretınenden gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 

10 rehber öğretmenle yürütülmüştür. Her eğitim bölgesinden bir rehber öğretmenle 

çalışılmıştır. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden rehber öğretmenlerle 

gerçeldeştirilecek görüşmeler için resıni izinleri çıkartabilmek amacıyla gereken izin yazısı 

hazırlanıp (Ek-I) Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yetkili mercilere gönderilmiştir. Gerekli 

izin belgeleri alındıktan sonra verilerin toplanmasına başlanmıştır. 

2.1.2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Özellikleri 

Araştırma, 2007-2008 öğretim yılında Eskişehir merkez ilçedeki Milli Eğitim 

Balean1ığı'na bağlı kaynaştırma uygulamaları yürütülen ilköğretim okullarında görev yapan 

ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarale kabul eden 10 rehber öğretmenle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılınayı kabul eden rehber öğretmenlerin sekizi kadın, 

ikisi erkektir. 

Görüşme öncesinde katılımcılardan hazırlanan demografik bilgi formunu 

doldurmaları istenmiştir. Bu fonndaki bilgilere göre, görüşme yapılan rehber öğretmenlerin 

mezun oldukları bölümlere göre dağılımları Tablo 2'de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Rehber Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Dağılımı 

Mezun Olduğu Bölüm Öğretmen Sayısı % 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 5 50 

Eğitim Programları ve Öğretim 3 30 

Psikoloji 1 10 

Eğitimde Psikolojik Hizmetler 1 10 

Tablo 2 incelendiğinde, görüşme yapılan rehber öğretmenlerin beşinin PDR 

bölümünden, üçünün eğitim programları ve öğretim, birer tanesinin ise, psikoloji ve 

eğitimde psikolojik hizmetler bölümünden mezun olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

yaşlara göre dağılımı Tablo 3'de yer almaktadır. 

Tablo 3. Rehber Öğretmenlerin Yaşlara Göre Dağılımı 

Yaş Aralığı Öğretmen Sayısı 

26-35 4 40 

36-45 4 40 

46-55 2 20 

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dördünün 26-35, 

dördünün 36-45, ikisinin ise, 46-55 yaşları arasında olduğu görülmektedir. Araştırmayı 

katılmayı kabul eden rehber öğretmenlerin mesleld kıdemleri Tablo 4'de yer almaktadır. 

Tablo 4. Rehber Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri 

Çalışma Süresİ (Yıl) Öğretmen Sayısı 

5-14 7 70 

15-24 2 20 

25-34 1 10 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin yedisinin mesleki kıdemlerinin 5-14 yıl 

arasında, ikisinin 15.:.24 yıl, birinin ise, 25-34 yıl arasında olduğu görülmektedir. Rehber 

öğretmenlerin kaç yıldır kaynaştırma uygulamaları yürütülen okullarda çalıştıldarım 

gösteren veriler Tablo 5'da yer almaktadır. 
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Tablo 5. Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okullardaki Çalışma 

Süreleri 

Çalışma Süresİ (Yıl) Öğretmen Sayısı 

1-3 2 20 

4-5 4 40 

6-7 4 40 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin ikisinin bir ve üç yıl 

arası, dördünün dört ve beş yıl arası ve dördünün de altı yedi yıl arası kaynaştırma 

uygulamaları yürütülen bir okulda görev yaptıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan 

rehber öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki toplam öğrenci sayısı ile özel gereksinimli 

öğrenci sayısı Tablo 6'de verilmiştir. 

Tablo 6. Rehber Öğretmenlerin Çalıştıkları Okuldaki Toplam Öğrenci Sayısı ve Özel 

Gereksiniınli Öğrenci (ÖGÖ) Sayısı 

Kodİsim Toplam Öğrenci ToplamÖGÖ % 

Sayısı Sayısı 

Kerem 1570 11 0.70 

Gözde 1100 LO 0.90 

Bilge 2200 7 0.31 

İlkay 1100 7 0.63 

Meryem 700 6 0.85 

Onur 680 6 0.88 

Gamze 531 5 0.94 

Ceren 570 5 0.87 

Derya 410 4 0.97 

Fatına 812 3 0.36 

Araştınnaya katılan rehber öğretmenler içerisinde kaynaştırmayla ilgili üniversite 

eğitimleri sırasında ders alan ya da mesleğe başladıktan sonra kurs, hizmet-içi eğitim 

ve/veya seminere katılan rehber öğretmen sayıları Tablo Tde verilmiştir. 
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Tablo 7. Kaynaştırmayla İlgili Üniversitede Eğitimleri Sırasında Ders Alan, Kurs, Hizmet

İçi Eğitim ve/veya Seminere Katılan Rehber Öğretmen Sayısı 

Üniversitede kaynaştınnayla ilgili ders alan, mesleğe başladıktan sonra da 

kaynaştırmayla ilgili kurs, hizmet-içi eğitim ve seminere katılan katılımcı sayısı 4 

Üniversitede ders almayan, mesleğe başladıktan sonra da kaynaştınnayla ilgili kurs, 

hizmet-içi eğitim ve seminere katılmayan katılımcı sayısı 3 

Üniversitede kaynaştırınayla ilgili ders alan, mesleğe başladıktan sonra da 

kaynaştırmayla ilgili kurs, hizmet-içi eğitim ve seminere katılan katılımcı sayısı 2 

Üniversitede kaynaştınnayla ilgili ders alan, mesleğe başladıktan sonra da 

kaynaştınnayla ilgili kurs, hizmet-içi eğitim ve seminere katılmayan katılımcı sayısı ı 

Tablo 7'ye göre, araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dördü üniversitede 

kaynaştırınayla ilgili ders aldığıill ve mesleğe başladıktan sonra da hizmet-içi eğitim, kurs 

ve/veya seminerlere katıldığıill söylerken, üçü üniversitede kaynaştırmayla ilgili ders 

almadığım ve mesleğe başladıktan sonra da herhangi bir hizmet-içi eğitim, kurs ve/veya 

seminere katılmadığıill belirtmiştir. Öğretmenlerden ikisi üniversitede kaynaştırmayla ilgili 

ders almadığım; ancak, mesleğe başladıktan sonra hizmet-içi eğitim, kurs ve/veya seminere 

katıldığıill, biri ise, üniversitede kaynaştırmayla ilgili ders aldığıill ama mesleğe başladıktan 

sonra herhangi bir hizmet-içi eğitim, kurs ve/veya seminere katılmadığıill ifade etmiştir. 

2.2. Veri Toplama Aracıııııı Geliştirilmesi 

Araştırmamn verileri yarı-yapılandınlmış görüşmeler yoluyla toplaıuruştır. 

Görüşme soruları, rehber öğretmenlerin kaynaştınna uygulamaları sırasında yaşadıldarı 

sorunları ortaya koyma ve varolan uygulamaların iyileştirilmesine katkı sağlayacak öneriler 

geliştirme aınacı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Görüşme soruları 

hazırlamrken, öncelikle okul rehber öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere ilişkin 

görüşleriyle ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Alanyazın taraması sonunda, rehber 

öğretmenlerin belirttikleri sorunlarla benzer olan sorunlar sıillflanarak listelenmiştir 

(Erhard ve Umansky, 2005; Jackson, 2000; Milsom, 2002; Nichter ve Edmonson, 2005; 

Sütçü, 2007). Yapılan bu çalışmamn sonuçlarına dayalı olarak görüşme soruları (Ek-3) 

oluşturulmuştur. Ayrıca, öğretmenlere ilişkin kişisel bilgileri elde etmek aınacıyla 

demografik bilgi forınu (Ek-2) hazırlanmıştır. 
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Görüşme soruları hazırlanırken, eşzamarılı olarak görüşmelerin yapılmasının 

güvenirliğini sağlamak amacıyla, görüşme ci yönergesi geliştirilmiştir. Görüşmenin veri 

toplama tekniği olarak kullanıldığı araştırmalarda, görüşmelerin yapılmasının güvenirliği, 

görüşme süresince araştırmacının seçtiği sözcüklere, katılımcıya sorduğu ek sorulara ve 

yaptığı ek açıklamalara göre belirlenir (K vale, ı 996). Bu amaçla, araştırmacı hangi 

sorularda ek açıklamalar yapacağım, bu açıklamaları yaparken hangi sözcükleri 

kullanacağını, hangi sorularda örnekler isteyeceğini, hazırladığı görüşme sorularıyla ilgili 

olarale sorabileceği olası irdeleme sorularım ve katılımcı soruyu arılamadığında, aym 

sorunun farklı şekilde soruluş biçimlerini içeren bir görüşmeci yönergesi hazulamıştır. 

Tüm bu hazırlıklar yapıldıktan soma, pilot görüşme öncesinde, hazulanan görüşme 

soruları alandan beş uzmana gönderilmiş ve görüşme sorularına ilişkin uzman görüşü 

alınmıştır. Alan uzmarılarının görüşleri doğrultusunda, soruların suasında değişildik 

yapılmış ve görüşme formuna kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencilere ilişkin bir soru eklenerek sorulara son şekli verilmiştir. 

Görüşme sorulanm sınamale amacıyla bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot 

çalışma, ilköğretim okulunda çalışan ve okulunda kaynaştırma kararı olan bir öğrencisi 

bulunan bir rehber öğretmenle gerçeldeştirilmiştir. Pilot görüşmenin sonunda, öğretınenden 

sorulara ve görüşmeye ilişkin dönüt istenmiştir. Görüşme yapılan rehber öğretmen, 

görüşmeden memnun kaldığım ve herhangi bir gerginlile hissetınediğini belirtmiştir. Pilot 

görüşme, araştırmacının danışmanı tarafından da dinlenmiş ve görüşme sorularının bu 

haliyle işlediğine karar verilmiştir. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Veriler, S Mayıs-S Haziran 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. Görüşmeler, rehber 

öğretınenlerin kendilerinin belirledikleri uygun gün, saat ve yerlerde yapılmıştır. Tablo 

8' de her bir rehber öğretmen için aynlan kaset numaraları, görüşme tarihleri, görüşme 

süreleri ve sayfa sayılarımn yer aldığı görüşme takvimi yer almaktadu. 
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Tablo 8. Görüşme Takvimi 

KonİsİM TARİH KASET NO GÖRÜŞME SAYFA 

SÜREsİ (dk) SAYıSı 

Gözde 05.05.2008 1 38.54 19 

Kerem 14.05.2008 2 31.37 23 

Gamze 15.05.2008 3 54.40 37 

Onur 21.05.2008 4 47.03 26 

Bilge 28.05.2008 5 35.50 25 

ilkay 30.05.2008 6 29.28 18 

Ceren 03.06.2008 7 24.31 18 

Derya 05.06.2008 8 32.23 21 

Meryem 05.06.2008 9 29.30 22 

Fatma 05.06.2008 10 51.19 40 

Toplam 373.15 249 

Görüşme zamanının ve yerinin belirlenmesi için, araştırmaya katılmayı kabul eden 

öğretmenlerden ön görüşmeler sırasında bilgi alınmıştır. Buna göre, bir görüşme dışındaki 

tüm görüşmeler, mesai saatleri içerisinde katılımcının çalıştığı okuldaki odasında 

gerçekleştirilmiştir. Bir görüşme ise, mesai saatleri dışında katılımcının evinde 

gerçeldeştirilmiştir. Araştırmacı, görüşmeye gitmeden bir gün önce her bir katılımcıyı 

telefonla arayarak görüşme randevusunu teyit etmiştir. 

Görüşmelerin tamamı araştırmacı tarafindan gerçekleştirilmiştir. Her görüşme 

öncesinde, araştırmacı resmi izin belgesinin (Ek-4) bir kopyasını yanında getirerek 

görüşülen kişiye vermiştir. Ayrıca katılımcılar, araştırmacının önceden hazırladığı 

sözleşmeyi (Ek-5) okuyarak imzalamışlardır. imzalanan bu sözleşme ile katılımcılar, 

araştırmanın hangi koşullar altında gerçeldeşeceğinden haberdar olduklarını ve bu koşulları 

kabul ettiklerini; araştırmacı ise, katılımcılara verdiği tüm sözleri yerine getireceğini kabul 

etmiştir. Görüşmenin hemen öncesinde araştırmacı, katılımcılara görüşmeyle ilgili aynntılı 

bilgi vermiş ve araştınnanın okullarında yürütülen kaynaştırma uygulamalarına ve bu 

uygulamalar sırasında yaşanan sorunlara ilişkin olarak göıüşlerini almak ve ifade edilen bu 

sorunlardan yola çıkarale, kaynaştınna uygulamalarının daha iyi yürütülmesi için öneriler 

geliştirmek amacıyla yapıldığını yeniden hatırlatmıştır. Bu nedenle, rehber öğretmenlerin 
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okullarında yürütülen kaynaştırma uygulamalarına ilişkin yaşadıklan sorunları ve sıkıntıları 

açıkça ifade etmelerinin kaynaştırma uygulamalarının iyileştirilmesine hizmet etmesi 

açısından çok önemli olduğunu vurgulamıştu. 

Araştumacı, görüşme boyunca tüm rehber öğretmenlere siz ya da hocam diye hitap 

etmiş ve hiçbir şekilde gerçek isimlerini kullanmamıştu. Görüşme bittikten soma da 

araştumacı katılımcılara kendi belirlediği kod isimlerini vermiştir. 

Görüşmeler suasında hazulanan tüm sorular katılımcılara aynı şekilde sorulmuştur. 

Katılımcı bir soruyu yanıtlarken, bir başka sorunun yanıtını tümüyle vermişse, o soru 

katılımcıya tekrar sorulmamış ve bir somald soruya geçilmiştir. Katılımcı anlatımlarında 

sorunun yanıtına değinmiş; ancak, tam olarak yanıtlamamışsa, araştırmacı yanıtını tam 

olarak alamadığı soruya ilişldn katılımcıya soruyu farklı şekilde sormuş ya da ek sorular 

yöneltmiştir. Gerekli durumlarda, katılımcının anlattıklarına ilişldn olarak örnekler 

istemiştir. Görüşme suasında katılımcının anlayamadığı sorular olduğunda, araştırmacı 

yönlendirici olmayacak şekilde ek açıklamalar yapmıştu. Görüşme süreleri Tablo 8'deki 

görüşme taleviminde yer almaktadu. 

2.4. Verilerin Analiz Edilmesi 

Araştınnada elde edilen veriler tümevarım analizi tekniği (Creswell, 2005) 

kullanılarale analiz edilmiştir. Tümevarım analizi, karmaşık verilerin anlaşılmasını 

sağlamak amacıyla, ham verilerin özet temalar ya da kategoriler haline getirilmesi işlemidir 

(Thomas, 2003). Verilerin analiz edilmesinde, analiz öncesi hazırlıklar ve verilerin 

tilinevarım yoluyla analiz edilmesi aşamaları izlenmiştir. 

2.4.1. Analiz Öncesi Hazırlıklar 

Analiz öncesi hazırlık aşamasında, verilerin dökümü ve kontrolü ile bilgisayar 

fonnlarının işlenınesi ve kontrolü çalışmaları yer almıştır. Bu amaçla, görüşmeler 

tamamlandıktan soma kayıtları güvence altına almak amacıyla tüm görüşme kayıtları 

yedeldenıniştir. Yedekleme işi bittiğinde kayıtların dökümü yapılmıştu. Döküm yapılırken, 

duyulan her kelime, aynen duyulduğu gibi hiçbir düzeltıne yapılmadan ve görüşmeci

görüşen suasıyla yazılmıştır. Tüm veriler bilgisayarda hazırlanan bir fonna (Ek-6) 

yüklenmiştir. Katılımcıların anlattıldarı birden fazla konuyu içeriyorsa, her bir konuyla 

ilgili bölüm ayn paragratıara bölünmüştür. 
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Görüşme tekniğindeki ilk güvenirlik basamağı görüşme sürecinde kayıtların yazıya 

dökümü sürecindeki tutarlılıktır (Kvale, 1996). Bu nedenle, verilerin yazıya dökümü 

tamamlandıktan sonra tüm kayıtlar güvenirlik aşamasında çalışan birinci alan uzmanına 

dinlettirilıniş ve dökümlerin doğruluğunun kontrolü yapılmıştır. Bu çalışmanın sonunda, 

eksik ya da yanlış yazılan sadece birkaç sözcük ya da sözcüle eki olduğu ve yalnızca birkaç 

kayıtta araştırmacı tarafından anlaşılamadığı için boş bırakılan yerler çözümlenerek 

tamamlanmıştır. İkinci alan uzmanı olarale danışman da yansız olarak belirlenen üç 

görüşme kaydım dinleyerek dökümlerin doğruluğunun kontrolünü yapmıştır. 

Verilerin dökümünün kontrolü yapıldıktan sonra araştırmacı katılımcıların her bir 

soruya verdiği yanıtları tek tek ayrı dosyalarda birleştirmiştir. Katılımcıların her bir soru 

için verdikleri yanıtlar, tek bir dosyada ayın katılımcı sırasıyla, beş bölümden oluşan bir 

fonna (Ek-7) yerleştirilıniştir. Katılımcıların ifadeleri, her bir soruya ilişkin oluşturulan 

dosyada aym sıra izlenerek yerleştirilmiştir. Örneğin, tüm katılımcıların birinci soruya 

verdiIderi yanıtlar, tek bir dosyada, ayın katılımcı sırasıyla, katılımcı kod isimleri 

belirtilerek, alt alta bu forma aktarılmıştır. Form; soru no, görüşülen kişi, kod, ilgili metin, 

tema bölümlerinden oluşmaktadır. Formda, soru numarası soru no bölümüne, katılımcılann 

kod isimleri görüşülen kişi bölümüne, katılımcıların görüşme sorularına verdikleri yanıtlar 

ilgili metin bölümüne yerleştirilerek verilerin forma işlenmesi gerçeldeştirilıniştir. 

2.4.2. Verilerin Tümevarım Yoluyla Analiz Edilmesi 

Verilerin tümevarım yoluyla analiz edilmesinde; verilerin kodlanması, kodlanan 

veriler üzerinde uzlaşma sağlaıunası, tema ve alt-temalar111 oluşturulması, oluşturulaıı tema 

ve alt-temalaı' üzerinde uzlaşma sağlanması, tema ve alt-temalar111 yazılması ve tema ve alt

temaların okunarak gerekli düzeltınelerin yapılması aşaınalarına yer verilmiştir. 

2.4.2.1. Verilerin Kodlanması: Nitel araştırmalarda, verilerden elde edilen bilgiler, 

içerdikleri konuların benzerlilderine ya da farklılıldarına göre sınıflanarak kategoriler 

oluşturulur. Her bir kategori, kullaııım kolaylığı için kısa sözcülderle, harflerle ya da 

sayılarla kodlanır (Berg, 1998; Bogdaıı ve Bilden, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Nitel 

kodlaınada, bir veri bölümüne birden fazla kod verilebileceği gibi, araştırma aınaçlarına 

uygun olmadığı için veri bölümlerinin bir kısnıına herhangi bir kod verilmeyebilir 

(Thomas, 2003). Veri analizi sürecinde, ortaya çıkaıı kodların tekrar tekrar değiştirilmesi ve 
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geliştirilmesi mümkündür. Bu süreçte, önceden düşünülmüş bazı kodlar işe yaramayabilir 

ve listeden tümüyle çıkarılabilir. Yeni kodlar ortaya çıktıkça, kod listesi daha zengin hale 

gelir. Bazen de ortaya çıkan kodların alt kategorilere ayrılması ve daha aynntılı hale 

getirilmesi gerekebilir (Thomas, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Araştırmada elde edilen tüm verilerin formlara yerleştirme işlemi 

gerçeldeştirildikten soma verilerin kodlanması aşamasına geçilmiştir. Tüm veriler 

araştırmacı tarafından bir kez daha olrunmuş ve olası kategoriler Ek-7' deki formun kod 

bölümüne yazılmıştır. Kategoriler oluşturulurken araştırmada kullanılan görüşme soruları 

göz önüne alınmıştır. 

2.4.2.2. Kodlanan Veriler Üzerinde Uzlaşma Sağlanması: Araştırmacı tüm 

verileri bir kez daha okuyup olası kategorileri formun kod bölümüne yazarken, aynı işlemi 

araştırmacıdan bağımsız olarale bir başka alan uzmanı daha yapmıştır. Bir başka deyişle, 

araştırmacı ve birinci alan uzmanı birbirlerinden bağımsız ve eşzamanlı olarak tüm verileri 

okumuşlar ve olası kategorileri ilgili bölümlere yerleştirilerele kodlama işlemini 

gerçeldeştirmişlerdir. Bu işlem sona erdikten soma, araştırmacı ve birinci alan. uzmanı bu 

kez birlikte çalışarak, kategorileri karşılaştırınışlar ve kodlara son şeldini vermişlerdir. 

Araştırmacı ve birinci alan uzmanı kodlama işlemini bitirdikten soma, danışman, ilcinci 

alan uzmanı olarak kodlama güvenirliği (K vale, 1996) üzerinde çalışmıştır. Yapılan 

kodlama güvenirliği sonunda, birkaç yerde listedeld kodlar uygun görülmemiş; bazıları 

birleştirilmiş, bazılarının ise isimleri değiştirilerele kod sayısı azaltılmıştır. 

2.4.2.3. Tema ve Alt-Temaların Oluşturulması: Verilerin kodlanması işleminden 

somald aşama temaların oluşturulması aşamasıdır. Temalar, araştırma verilerinden ortaya 

çıkarılan kavramlardır (Bogdan ve B ilden, 1998). Temalar, katılımcıların görüşme 

sırasında kullandığı ifadelerden meydana gelebileceği gibi, araştırmacının alandaki bilgi 

yeterliliğine dayanarak verilerde varolan bilgilere isimler verilmesiyle de oluşturulabi1ir 

(Patton, 1990). 

Bu aşamada, araştırmacı ve birinci alan uzmanı, tema ve alt-temaları oluşturmak 

amacıyla, ortaldaşa belirlemiş olduidarı kod dosyası üzerinde birbirlerinden bağımsız 

olarale çalışmışlardır. Araştırmacı, verileri ve kodları gözden geçirerek ve inceleyerek, Ek-

7' deld formun tema için aynlmış olan bölümlerine olası temaları yerleştirmiştir. 

Araştırmacı temalar üzerinde çalışırken, birinci alan uzmanı da aynı işlemi araştırmacıdan 
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bağımsız ve eşzamanlı olarak gerçekleştinniştir. Tema ve alt-temalar üzerinde tam bir 

uzlaşma sağlayabilmesi amacıyla, birinci alan uzmanı tüm veriler üzerinde çalışmıştır. 

2.4.2.4. Oluşturulan Tema ve A1t-Temalar Üzerinde Uzlaşma Sağlanması: 

Tema ve alt-temaların oluşturulması aşamasından sonra, temaların oluşturulduğu veri 

bölümlerinin, farklı araştırmacılar tarafından birbirlerinden bağımsız olarak analiz edilmesi 

(Thomas, 2003) ve aym veri bölümünden farklı anlamlar çıkarılması durumunda tartışıp 

uzlaşılması işlemleri yer alır (Kvale, 1996). Bu amaçla, araştırmacı ve birinci alan uzmanı, 

bu kez birlikte çalışarak, birbirlerinden bağımsız olarak oluşturduldarı tema ve alt-temaları 

karşılaştırmışlardır. Görüş birliğine varılan yerler aynen bırakılırken, görüş ayrılığı olan 

yerlerde veriler, araştırmacı ve birinci alan uzmanı tarafından birlikte okunmuş ve üzerinde 

tartışılarale uzlaşma sağlandıktan sonra yeniden düzenlenmiştir. Bu aşamada, ikinci alan 

uzmanı olarak danışman, yapılan çalışmaları kontrol etmiş, bazı temaların ve alt-temaların 

sıralamasında değişiklikler yapmış, bazı temaları birleştirmiş, bazılarımn ise isimleri 

değiştirerek tema sayısım azaltmıştır. 

2.4.2.5. Tema ve A1t-Temaların Yazılması: Bulguların yazılması aşamasında, 

araştırmacı elde edilen tema ve alt-temaları birbiriyle ilişkili ve anlamlı bir bütün 

oluşturacak şekilde düzenleyerek yazılı hale getirmiştir. Yazım sırasında, verilerin açık ve 

anlaşılır bir dil kullanılarale ve araştırmacımn kişisel görüş ve yorumlarına yer vermeden 

sunulmasına özen gösterilmiştir. 

2.4.2.6. Tema ve Alt-Temaların Okunarak Gereidi Düzeltmelerin Yapılması: 

Tema ve alt-temaların yazılması süreci tamamlandıktan sonra, yapılan çalışmaların kontrol 

edilmesi amacıyla, ikinci alan uzmanı olarale danışman, tüm bulguları okumuş, bazı 

temaları birleştirmiş, bazılarımn ise isimlerini ve sıralamasını değiştirmiştir. Bu çalışmamn 

sonunda, elde edilen temalar 10 ana başlık altında gıuplanmış ve araştınnacı tema ve alt

temaların yazımına son şeklini venniştir. 
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BÖLÜMIII 

BULGULAR 

Bu bölümde kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin araştırma soruları 

çerçevesinde verdikleri bilgilerden elde edilen ve araştırmanın bulgularını oluşturan 30 

tema ve her bir temanın alt-temaları yer almaktadır. Temalar LO ana başlık altında 

gruplanınıştır. Araştırmanın bulgularını oluşturan 30 tema şu şekilde sıralanabilir: 

TEMALAR 

A. SINIF ÖGRETMENLERİ 

3.1. Rehber öğretmenlerin sınıf öğretmenleriyle yaptığı çalışmalar 

3.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında sınıf öğretmenlerinden 

kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişIcin görüşleri ve çÖZÜ1n önerileri 

B. OKUL YÖNETİMLERİ 

3.3. Kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesinde okul yönetimi ile sorun yaşamayan 

rehber öğretmenler 

3.4. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili okul yönetiminden 

kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri 

C. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLER 

3.5. Rehber öğretmenin özel gereksiniınli öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar 

3.6. Özel gereksiniın1i öğrencilerle doğrudan çalışma yapmayan rehber öğretmenler 

3.7. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinimli öğrencilerden 

kaynaklandığını düşündülderi sorunlara ilişkin görüşleri ve çÖZÜ1n önerileri 

3.8. Okula kayıtlı olup sonradan kaynaştırma kararı çıkartılan öğrenciler 

D. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.9. Rehber öğretmenin özel gereksiniınli öğrencilerin aileleriyle yaptığı çalışmalar 

3.10. Özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle bire-bir çalışma yapmayan rehber 

öğretmenler 
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3.11. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili özel gereksinimli 

öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm 

önerileri 

E. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLER 

3.12. Rehber öğretmenlerin normal gelişim gösteren öğrencilerle yaptığı çalışmalar 

3.13. Normal gelişim gösteren öğrencilerle doğrudan çalışma yapmayan rehber 

öğretmenler 

3.14. Rehber öğretmenlerin sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerle çalışma 

yapmamasının nedenlerine ilişkin görüşleri 

3.15. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili sınıftaki normal gelişim 

gösteren öğrencilerle yapılabilecek çalışmalara yönelik önerileri 

F. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.16. Rehber öğretmenlerin sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle 

yaptığı çalışmalar 

3.17. Sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle çalışma yapmayan rehber 

öğretmenler 

3.18. Rehber öğretmenlerin sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle 

çalışma yapılmamasının nedenlerine ilişkin görüşleri 

3.19. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili sınıftaki noıınal gelişim 

gösteren öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündülderi sorunlara ilişkin görüşleri 

ve çÖZÜ1n önerileri 

G. KAYNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ 

DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLER 

3.20. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerle ilgili yaptığı çalışmalar 

3.21. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili 

çalışma yapmayan rehber öğretmenler 
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3.22. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerin kaynaştırma kararının olmaması nedeniyle yaşadıklarım düşündükleri 

sorunlara ilişkin görüşleri 

H. KA YNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ 

DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.23. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerin aileleriyle ilgili yaptığı çalışmalar 

3.24. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çÖZÜ1n 

önerileri 

i. REHBER ÖGRETMENLER 

3.25. Rehber öğretmen olarakçok fazla sıkıntı yaşamayanlar 

3.26. Kaynaştırma ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığım düşünen rehber öğretmenler 

3.27. Rehber öğretmenlerin zorlandıkları çalışmalar 

3.28. Rehber öğretmenlerin zorlandıklarında başvurdukları çözüm yolları 

3.29. Rehber öğretmenlerin kaynaştırmaya bakış açısı 

J. KA YNAŞTIRMA UYGULAMALARININ BAŞARıSı İçİN REHBER 

ÖGRETMENLERİN ÖNERİLERİ 

3.30. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarımn başarısının aıimasına yönelik 

önerileri 

A. SINIF ÖGRETMENLERİ 

3.1. Rehber öğretmenlerin sımf öğretmenleriyle yaptığı çalışmalar 

3.1.1. BEP'lerin hazırlanması ve uygulanması 

3.1.1.1. BEP hazırlamada öğretmenlere bilgi verme ve yardım etme (6) 

3.1.1.2. BEP'i uygulamada öğretmenlere rehberlik yapma (3) 

3.1.2. Öğretmenlere bilgilendirme eğitiıni yapma (6) 

3.1.2.1. Bilgilendirme eğitiıninin içeriği 
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3.1.2.1.1. Öğrenci özellikleri hakkında öğretmene bilgi verme (6) 

3.1.2.1.2. Yapılacak çalışmalar hakkında öğretmene bilgi verme (4) 

3.1.2.1.3. Davranış değiştirme konusunda öğretmene bilgi verme (2) 

3.1.2.1.4. Sınavlar ve not verme konusunda öğretmene bilgi verme 

(2) 

3.1.2.1.5. Öğrenci gelişimini takip etme (2) 

3.1.2.1.6. Yönetmelik haldanda öğretmene bilgi verme (1) 

3.1.2.1.7. Sosyal kabulle ilgili öğretmene bilgi verme (1) 

3.1.3. Kaynak sunma ve paylaşma (3) 

3.1.4. Sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışma (3) 

3.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulaınalarında sınıf öğretmenlerinden 

kaynaldandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri 

3.2.1.Rehber öğretmenlerin sınıf öğretmenlerinden kaynaklandığını düşündükleri 

sorunlara ilişkin görüşleri 

3.2.1.1. Sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi kabullenmemesi (8) 

3.2.1.2. Sınıf öğretmeninin yeterli olamayacağını düşündüğü için öğrenciyi 

sınıfında istememesi (6) 

3.2.1.3. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarını görevi olarak 

gönnemesi (6) 

3.2.1.4. Sınıf öğretmenlerinin bilgi, deneyim ve eğitim eksikliğine sahip 

olması (6) 

3.2.1.5. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştınna kaı-aı"! olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrenciler için BEP hazırlamak istememesi ve 

müfredat doğrultusunda öğretim sunması (4) 

3.2.1.6. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle çalışmalda zorlanması ve bu öğrencilere 

toleranslı davranılmaınası (3) 

3.2.1.7 _Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma raporuyla yükünün hafifleyeceğirıi 

düşünmesi (2) 

3_2.1.8. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrenciyi RAM'a yönlendirmede ısrarcı olması (2) 
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3.2.1.9. Sınıf öğretmenleri rehber öğretmene bildirmediği için öğrencinin 

fark edilmeden 2. kademeye kadar gelmesi (2) 

3.2.1.10. İkinci kademede farklı ve çok sayıda öğretmenin derslere girmesi 

nedeniyle öğretmenlerin öğrencileri sahiplenmernesi (1) 

3.2.1.11. Yönetmeliklerin öğretmenler tarafindan takip edilmemesi (1) 

3.2.2. Rehber öğretmenlerin sınıföğretmenlerine yaptığı öneriler 

3.2.2. 1. Rehber öğretmenin özel gereksinimli öğrencilerle ilgili sınıf 

öğretmenlerine yaptığı öneriler 

3.2.2.1.1. Kaynaştırma kararı olan özel gereksinimli ö ğrenciy le ek 

çalışmalar yapma (2) 

3.2.2.1.2. Özel gereksinimli öğrencinin sosyal kabulü için çocuklarla 

ve ailelerle toplantı yapma (1) 

3.2.2.1.3. Akranları kullanma (1) 

3.2.2.1.4. Sınıf öğretmeninin öğrencileri iyi gözlemesi (1) 

3.2.2.1.5. Öğretmenlerin öğrenci bilgilerini güncellernesi (1) 

3.2.2.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili sınıf öğretmenlerine yaptığı öneriler 

3.2.2.2.1. BEP hazırlama (2) 

3.2.2.2.2. Öğrencilerin sosyalleşmeleri için çalışmalar yapma (2) 

3.2.2.2.3. Öğrenciye ilişkin beklentisini düşürme (1) 

3.2.2.2.4. Arkadaşlarının farldılığı ile ilgili sınıfı bilgilendirme (1) 

3.2.2.2.5. Öğrencilerin takiplerini yapma ve RAM'a yönlendirme (1) 

3.2.2.2.6. Ailelere eğitim verme (1) 

B. OKUL YÖNETİMİ 

3.3. Kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesinde okul yönetimi ile sorun yaşamayan 

rehber öğretmenler (4) 

3.4. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili okul yönetiminden 

kaynaklandığını düşündülderi sorunlara ilişIcin görüşleri ve çözüm önerileri 

3.4.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırına uygulaınalarında okul yönetiminden 

kaynaklandığını düşündülderi sorunlara ilişIcin görüşleri 
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3.4.1.1. Okul yönetiminin kaynaştırma uygulamalarını görevi olarak 

görmemesi (7) 

3.4.1.2. Okul yönetiminin özel gereksinirnli öğrenciyi okula almak 

istememesi (1) 

3.4.1.3. Okul yönetiminin PDR servisine karşı olumsuz tutumlara sahip 

olması (1) 

3.4.2. Rehber öğretmenlerin okul yönetiminin daha etldn çalışmasıyla ilgili yaptığı 

öneriler 

3.4.2.1. Yönetimin sınıf öğretmenlerini denetlernesi (5) 

3.4.2.2. Okul yönetiminin tüm personel için bilgilendirme çalışmalarına yer 

vermesi (3) 

3.4.2.3. Okul yönetiminin kaynaştırmayla ilgili tüm çalışmalara dahilolması 

(3) 

c. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLER 

3.5. Rehber öğretmenin özel gereksiniınli öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar 

3.5.1. Görüşme yapma (4) 

3.5.2. Öğrenciyi takip etme (4) 

3.5.3. Öğrenciyi RAM'a yönlendirme (3) 

3.5.4. Öğrenciyi destek eğitime yönlendirme ve öğrencinin devam ettiği kurumla 

işbirliği içinde çalışma (3) 

3.5.5. Kaba değerlendirme formlannı doldurarak öğrenci performansını belirleme 

(2) 

3.5.6. Sınıfta gözlem yapma (2) 

3.5.7. Öğrenci bilgilerini güncelleme (1) 

3.5.8. RAM'dan kaynaştınna raporlarını temin etme (1) 

3.5.9. Özel gereksiniınli öğrenciyle bireysel çalışma (1) 

3.5.10. Akran desteği sağlamaya çalışma (1) 

3.5.11. Öğrenciye duygusal destek sağlama (1) 

3.5.12. Özel gereksiniınli öğrenciyi sınıfa yerleştirme (1) 

3.5.13. Öğrenciye ölçek uygulama (1) 

3.6. Özel gereksinimli öğrencilerle doğrudan çalışma yapmayan rehber öğretmenler (1) 
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3.7. Rehber öğretınenlerin kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinirnH öğrencilerden 

kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri 

3.7.1. Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerden kaynaklandığını 

düşündükleri sorunlara ilişkiı;ı görüşleri 

3.7.1.1. Yoğun davranış sorunları (4) 

3.7.1.2. Özel gereksinimli öğrencinin normal gelişim gösteren öğrenciler 

tarafından kabul edilmemesi (2) 

3.7.1.3. Okula devam problemi (1) 

3.7.1.4. Öğrencinin not kaygısı nedeniyle öğretmenlerini rahatsız etınesi (1) 

3.7.1.5. İkinci kademede öğrencilerin daha çok zorlanması (1) 

3.7.2. Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerle ilgili yapılabilecek 

çalışmalara yönelik önerileri 

3.7.2.1. Öğrencilere etüt saatleri konması (1) 

3.7.2.2. Öğrenciye başarı duygusu tattınna (1) 

3.7.2.3. Öğrencilerin sosyal kabulü ile ilgili çalışma (1) 

3.7.2.4. Tüm eğitim çalışanlarının bilgilendirilmesi (1) 

3.8. Okula kayıtlı olup sonradan kaynaştınna kararı çıkartılan öğrenciler 

3.8.1. Öğrencinin okulda fark edilmesi (8) 

3.8.2. Ailenin okulun haberi olmadan kaynaştırma rapoıu alması (1) 

D. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.9. Rehber ôgretmenin özel gereksiniınli öğrencilerin aileleriyle yaptığı çalışmalar 

3.9.1. Özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle görüşme yapılması (6) 

3.9.1.1. Aile görüşmelerinin içeriği 

3.9.1.1.1. Destek eğitim konusunda ailelere bilgi verme (5) 

3.9.1.1.2. Yıl boyunca yapılacale çalışmalar hakkında ailelere bilgi 

venne (4) 

3.9.1.1.3. Tanı ve tanılama süreci hakkında ailelere bilgi venne (4) 

3.9.1.1.4. Kabul süreciyle ilgili ailelere bilgi verme (3) 

3.9.1.1.5. Çocuklarımn gelişimi hakkında ailelere bilgi verme (2) 

3.9.1.1.6. Kişisel balam becerileri konusunda ailelere bilgi verme (1) 
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3.9.1.1.7. Kaynaştırına süreci ve yasal haklar konusunda ailelere 

bilgi venne (1) 

3.9.1.1.8. Mesleğe yöneltmeyle ilgili bilgi venne (1) 

3.9.1.1.9. Okula devam konusunda aileyle konuşma (1) 

3.10. Özel gereksiniınli öğrencilerin aileleriyle bire-bir çalışma yapmayan rehber 

öğretmenler (2) 

3.11. Rehber öğretmenlerin kaynaştınna uygulamalarıy la ilgili özel gereksinimli 

öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm 

önerileri 

3.11.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştınna uygulamalarında özel gereksinimli 

öğrencilerin ailelerinden kaynaldandığım düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.11.1.1. çocuğunun durumunu kabul etmeme (9) 

3.11.1.2. Ailelerin eğitim seviyesinin düşük olması nedeniyle çalışmalann 

istenilen düzeyde yürüınemesi (3) 

3.11.1.3. Ailelerin yapılan önerileri uygulamaması (2) 

3.11.1.4. Ailelerin çağınldıklarında okula gelmemesi (2) 

3.11.1.5. Ailelerin çocuklarına ilişkin beklentilerinin yüksek olması (1) 

3.11.1.6. Özel gereksinirnli öğrencilerin ailelerinin kaynaştınnaya balaş açısı 

(1) 

3.11.2. Rehber öğretmenlerin özel gereksinirnli öğrencilerin aileleriyle 

yapılabilecek çalışmalara yönelik önerileri 

3.11.2.1. Okul, öğretmen ve ailenin işbirliği içinde çalışması (6) 

3.11.2.2. Ailelere alan uzmanları tarafından eğitim verilmesi (3) 

3.11.2.3. Ailelerle görüşmeler yaparak bilgi venne (3) 

3.11.2.4. Ailelerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması (2) 

3.11.2.5. Ailelerin sivil toplum örgütleri aracılığıyla bir araya gelmesi (1) 

3.11.2.6. Kaynaştınna için başarılı okulların seçilmesi (1) 

E. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLER 

3.12. Rehber öğretmenlerin nonnal gelişim gösteren öğrencilerle yaptığı çalışmalar 

3.12.1 Özel gereksinimli öğrencinin sosyal kabulü için nonnal gelişim gösteren 

öğrencilerle çalışmalar yapma (8) 
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3.12.2. Normal gelişim gösteren öğrencilere özel gereksinirnli öğrenci hakkında 

bilgi venne (3) 

3.12.3. Normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli öğrenciyle 

iletişimini kontrol etme (1) 

3.13. Normal gelişiın gösteren öğrencilerle doğrudan çalışma yapmayan rehber 

öğretmenler (3) 

3.14. Rehber öğretmenlerin sımftaki normal gelişim gösteren öğrencilerle çalışma 

yapmamasının nedenlerine ilişin görüşleri 

3.14.1. Öğrencinin okula kayıtlı olup kaynaştırma kararının somadan gelmesi 

nedeniyle çalışma yapılmaması (2) 

3.14.2. Öğrencilerin yaşayarale öğrenmeleri gerektiğinin düşünülmesi nedeniyle 

çalışma yapılmaması (1) 

3.14.3. Özel gereksinimli öğrencinin kendisine farklı davramlmasından rahatsız 

olması nedeniyle çalışma yapılmaması (1) 

3.15. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili sımftaki normal gelişiın 

gösteren öğrencilerle yapılabilecek çalışmalara yönelik önerileri 

3.15.1. Özel gereksinimli öğrenciler hakkında bilgi venne (2) 

3.15.2. Özel gereksinimli öğrenciııin sımfa kabulü için normal gelişiın gösteren 

öğrencilere kaynale kitap sunma (1) 

F. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.16. Rehber öğretmenlerin sımftald nonnal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle 

yaptığı çalışmalar 

3.16.1. Ailelere toplantılar yoluyla bilgi verilmesi (2) 

3.16.2. Ailelere kaynaştırmamn yasal hak olduğunun vurgulanması (2) 

3.16.3. Ailelerle özel görüşme yapılması (1) 

3.16.4. Sorunun çözümü için tarafları karşılıklı görüştürme (1) 

3.17. Sımftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle çalışma yapmayan rehber 

öğretmenler (6) 

3.18. Rehber öğretmenlerin sımftald normal gelişiın gösteren öğrencilerin aileleriyle 

çalışma yapılmamasının nedenlerine ilişldn görüşleri 

3.18.1. Özel gereksinimli öğrencilerin sımfa kabulünde sorun yaşanmaması (3) 



3.18.2. Özel gereksinimli öğrencilerin davranış sonmu göstermemesi (2) 

3.18.3. Ailelerden şikayet gelmemesi (1) 
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3.19. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili sımftaki normal gelişim 

gösteren öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığım düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

ve çözüm önerileri 

3.19.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında normal gelişim gösteren 

öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığım düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.19.1.1. Ailelerin davranış sorunları olan öğrenciyi sımfta istememesi (4) 

3.19.1.2. Ailelerin çocuklarımn dersleri aksadığı için özel gereksinimli 

öğrenciyi sımfta istememesi (2) 

3.19.1.3. Ailelerin yuvadan gelen çoculdarı sımfta istememesi (1) 

3.19.2. Rehber öğretmenlerin sımftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin 

aileleriyle yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerileri 

3.19.2.1. Normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin özel gereksinimI i 

öğrenciye yönelik tutumlarım değiştirmek için çalışmalar yapılması (4) 

G. KA YNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ 

DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLER 

3.20. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerle ilgili yaptığı çalışmalar 

3.20.1. Öğretmenlere kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencilerle ilgili bilgi verme (4) 

3.20.2. Kaynaştırma karan olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencileri 

takip etme ve sonra RAM'a yönlendinne (4) 

3.20.3. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyle 

bireysel çalışma (1) 

3.20.4. Aileye yapılacak çalışmalar haklanda bilgi verme (1) 

3.20.5. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencileri 

destek eğitime yönlendirme (1) 

3.20.6. Kaynaştırma kararı olınayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin 

duygusal gelişimini takip etme (1) 
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3.20.7. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyle 

ilgili sımftaki normal gelişim gösteren öğrencilere bilgi verme (1) 

3.20.8. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyi 

başarılı olabileceği alanlara yönlendirme (1) 

3.21. Kaynaştırına kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili 

çalışma yapmayan rehber öğretmenler (1) 

3.22. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerin kaynaştırma kararımn olmaması nedeniyle yaşadıklarım düşündükleri 

sorunlara ilişkin görüşleri 

3.22.1. Sımfgeçme ile ilgili zorluklar (4) 

3.22.2. Raporu olınayan öğrencilerin destek eğitim alamaması (3) 

3.22.3. Öğrencinin başarısızlık duygusu yaşaması nedeniyle olumsuz duygulara 

sahip olması (3) 

3.22.4. Öğrencinin sımfta yalmz kalması ve kabul edilmemesi (2) 

H. KAYNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERSİzLİK 

GÖSTERDİGİ DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.23. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlile gösterdiği düşünülen 

öğrencilerin aileleriyle ilgili yaptığı çalışmalar 

3.23.1. Aileyi RAM'a yönlendirme (2) 

3.23.2. Ailelere yapılacak çalışmalar hakkında bilgi venne (2) 

3.23.3. çocuğun tarusı haldanda aileyi bilgilendirme (1) 

3.23.4. Aileyi başka bir okula yönlendinne (1) 

3.24. Rehber öğretmenlerin kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerin ailelerinden kaynaldandığım düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri ve çÖZÜ1n 

önerileri 

3.24.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin ailelerinden 

kaynaldandığım düşündülderi sorunlara ilişkin görüşleri 

3.24.1.1. Ailenin çocuğunun durumunu kabullenmernesi (6) 

3.24.1.2. çocuğu için kaynaştırma kararı çıkmasım istememesi (3) 

3.24.1.3. Ailenin tükenmişlik hissetmesi (3) 
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3.24.1.4. Ailelerin kaynaştırmanın anlamım bilmemeleri (1) 

3.24.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencilerin aileleriyle ilgili yaptığı öneriler 

3.24.2.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili ailelerin yapacağı çalışmalara ilişkin 

önerileri (2) 

3.24.2.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerin aileleriyle yapılabilecek çalışmalara 

önerileri (1) 

i. REHBER ÖGRETMENLER . 

3.25. Rehber öğretmen olarak çok fazla sıkıntı yaşamayanlar (3) 

3.26. Kaynaştırma ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığım düşünen rehber öğretmenler (3) 

3.27. Rehber öğretmenlerin zorlandıkları çalışmalar 

3.27.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırmayla ilgili okulda yürütülen çalışmalarda 

yardıma gereksinim duyması (6) 

3.27.2. BEP hazırlamada zorlanma (4) 

3.27.3. Aileyle işbirliği içinde çalışmada zorlanma (3) 

3.27.4. Yapılacak çalışmalara ilişkin sımf öğretmenleriyle ilgili sorun yaşanması (3) 

3.27.5; Özel gereksinimli öğrencinin sımfa kabulünde zorlanma (2) 

3.27.6. Rehber öğretmenin yaptırım gücünün ve yetkisinin olmaması (2) 

3.27.7. RAM'ın diğer birimlerle işbirliği içinde çalışmaması (2) 

3.27.8. Diğer görevlerle birlikte BEP'leri takip etmede zorlanma (1) 

3.27.9. Uygulamalara ilişkin sımflara girip sürekli gözlem yapamama (1) 

3.27.10. RAM'dan raporların çok geç gelmesi (1) 

3.27.11. Rehber öğretmenin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencinin başarısızlığımn nedenlerini aileye açıklaınalcta zorlanması (1) 

3.28. Rehber öğretmenlerin zorlandıklarında başvurduIdarı çözüm yolları 

3.28.1. Zorlandığında alan uzmanlarından yardım alması (2) 

3.28.2. Alanda çalışanları takip etmesi ve onların çalışmalarım taklit etmesi (1) 

3.28.3. Teknolojiyi kullanmamn işleri kolaylaştırması (1) 

3.29. Rehber öğretmenlerin kaynaştırmaya bakış açısı (3) 



J. KA YNAŞTIRMA UYGULAMALARININ BAşARıSı içİN REHBER 

ÖGRETMENLERİN ÖNERİLERİ 
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3.30. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının başarısının artmasına yönelik 

önerileri 

3.3 0.1. Rehber ö ğretmenlerin meslektaşlarına yaptığı öneriler 

3.30.1.1. Rehber öğretmenlerin alan uzmanlarına danışmasının sağlanması 

(3) 

3.30.1.2. Rehber öğretmenlerin meslektaşlarına danışmasının sağlanması (2) 

3.30.1.3. Rehber öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlede bilgilendirilmesi (2) 

3.30.1.4. Rehber öğretmenlerin farklı kaynaklardan bilgi edinmesi (1) 

3.30.2. Rehber öğretmenlerin yasal düzenlemeler ve destek hizmetlerin 

düzenlenmesine ilişkin önerileri 

3.30.2. ı. Alanda çalışan insan sayısının artması (3) 

3.30.2.2. Üniversiteden ya da MEB'den uzmanların çalışmaları denetlernesi 

(2) 

3.30.2.3. Öğrencinin uzmanlar tarafından düzenli olarak izlenmesİ (2) 

3.30.2.4. Destek eğitimle ilgili yasaların düzenlenmesi (2) 

3.30.2.5. Özel eğitim bölümü öğrencilerinin sınıf öğretmenine destek 

sağlaması (2) 

3.30.2.6. Rehber öğretmenlere denetleme yetkisi verilmesi (1) 

3.30.2.7. RAM'ın öğretmenlere eğitim vermesi (1) 

3.30.2.8. Herkesin kendi semtindeki okula gitmesi (1) 

3.30.3. Rehber öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerin düzenlenmesine ilişIcin önerileri 

3.30.3.1. Sınıf öğretmenlerinin bilgilendirilmesi (4) 

3.30.3.2. Okul yönetiminin bilgilendirilmesi (2) 

3.30.3.3. Hizmet-içi eğitimlerin alan uzmanları tarafından verilmesi (2) 

3.30.3.4. Hizmet-içi eğitimlerin seminer zamanında verilmesi (2) 

3.30.3.5. Hizmet-içi eğitimlerin motive edici şekilde yapılması (1) 

3.30.4. Rehber öğretmenlerin öğretimsel koşulların düzenlenmesine ilişIcin önerileri 

3.30.4.1. Müfredatın hafifletilmesi (5) 

3.30.4.2. Özel eğitime gönüllü öğretmenlerin alanda çalışmasının 

sağlanması (3) 
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3.30.4.3. Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması (3) 

3.30.4.4. Kaynaştırmanın temel koşullarının (kaynak oda ve özel eğitim 

öğretmeni) sağlanması (3) 

3.30.4.5. Değerlendirmenin farldılaştırılması (2) 

3.30.4.6. Kaynak kitaplar hazırlanması (1) 

3.30.4.7. Sınıf öğretmenliği adaylarının üniversite eğitimlerinde özel 

gereksinimli öğrenciler konusunda bilgi edirrmesi (1) 

A. SINIF ÖGRETMENLERİ 

3.1. REHBER ÖGRETMENLERİN SINIF ÖGRETMENLERİYLE YAPTıGl 

ÇALIŞMALAR 

3.1.1. BEP'lerin hazırlanması ve uygulanması 

3.1.1.1. BEP'ler hazırlanırken öğretmenlere bilgi verme ve yardım etme 

Rehber öğretmenlerden altısı (Gamze, Gözde, İlkay, Kerem, Meryem, Onur) BEP 

hazırlanırken, öğretmenlere bilgi verdiğini ve yardım ettiğini söylemiştir. Gamze öğretmen 

BEP'ler hazırlanırken, öğretmenler için "konu başlıklarını çıkarttığını" ve öğretmenlere 

BEP hazırlama ile ilgili "öğrencinin seviyesini tespit ederek işe başlama, yıl boyunca 

öğrenci ile ilgili gerçekleştirilecek hedefleri ders bazında yazma" gibi konularda bilgiler 

verdiğini ifade etmiştir. Gamze öğretmen ayrıca, RAM'larda "şiddet eylem planları, 

rehberlik planları,. başarının arttırılması" ile ilgili çalışmalar konusunda her şeyin bir 

"formatının" oluşturulduğunu; benzer şekilde, "BEP'lerin hazırlanması" ile ilgili bir 

"format" oluşturulması ve bir "standardın" olması gerektiğini dile getirıniştir. Gözde 

öğretmen önce öğrencilerin "performans ölçümlerini" yaptıklarını, daha sonra ise, 

öğretmenlerle birlikte "BEP'leri oluşturduklarını" söylemiştir. Onur öğretmen ise, BEP'leri 

hazırlama konusunda "sımf ve branş" öğretmenlerine "destek" verdiğini belirtmiştir. 

Meryem öğretmen de BEP'ler hazırlanırken, yetersizlik gösteren öğrencilerin müfredat 

konularından "soyut1anmaması" ve konuların "beş-altı maddeyi geçmeyecek şekilde 

sınırlandırılması" gerektiği konusunda öğretmenlere "bilgi verdiğini" ifade etmiştir. 
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3.1.1.2. BEP'İ uygulamada öğretmenlere rehberlik yapma 

Rehber öğretmenlerden üçü (Gözde, Meryem, Onur) BEP'i uygulamada 

öğretmenlere rehberlik yaptığını söylemiştir. Meryem öğretmen BEP'leri uygularken, 

öğretmene sınıfa girdiğinde özel gereksinimli öğrenciyi önce "5 dakika görevlendinnesini", 

bir "önceki ders anlatılanları alıp almadığını" kontrol etmesini ve o gün "işleyeceği derste 

neler anlatacağını" belirlemesini ve "sürekli o öğrenciye karşı hazırlıklı gelmesini" 

önererek rehberlik yaptığını belirtmiştir. Onur öğretmen de BEP'leri "kendisinin" 

hazırladığını; ancak, öğretmenlere "yıl boyunca öğrencilerinin sosyal gelişimlerini takip 

etmeleri," özel gereksinimli öğrencilerin "istenilen davranışları kazanıp kazanmadıklarını" 

belirlemek için "artı-eksi" şeklinde "işaretlerne yapmaları" konusunda "gerekli bilgileri" 

verdiğini belirtmiştir. Gözde öğretmen ise, "4. ve 5. sınıfa devam eden kaynaştırma 

öğrencileri" için "branş" öğretmenlerinin girdiği bazı derslerden öğrencileri "muaf' 

tutarak, BEP'in sınıf öğretmeninin "boş kaldığı saatlerde uygulanması" şeklinde bir 

uygulamayla öğretmenlere BEP'lerin uygulanınası konusunda rehberlik yapmaya 

çalıştığını dile getirmiştir. 

3.1.2. Öğretmenlere bilgilendirme eğitimi yapma 

Rehber öğretmenlerden altısı (Fatma, Gamze, Gözde, ilkay, Kerem, Meryem) 

öğretmenlere bilgilendinne eğitimi yaptığını söylemiştir. Gözde öğretmen kaynaştınnayla 

ilgili bu yıl "daha planlı" çalıştıklarını, öncelilde "sene başında" sınıfında "kaynaştırma 

kararı olan öğrencisi bulunan öğretmenlere" özel sınıf öğretmeni ile birlikte, ''bilgilendinne 

eğitimi" yaptıldannı belirtmiştir. Gamze öğretmen sınıfında kaynaştırma kararı olan 

öğrencisi bulunan öğretmenlerle "sene başında, dönem sonunda ya da ikinci dönem başında 

ve senenin sonunda değerlendirme amaçlı toplantılar" yaptıldarını dile getirmiştir. Kerem 

öğretmen de, "her senenin başında sınıf ve branş öğretmenleri" ile birlikte "kaynaştırma 

kararı olan öğrencilerin özellikleri ile ilgili bi toplantı yaptıklarını" ifade etmiştir. İlkay 

öğretmen ise, "çok sistemli bir eğitiın olmasa" da "kaynaştırına nedir, napılabilir" 

konularında öğretmenleri "bilgilendirdiklerini" söylemiştir. 
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3.1.2.1. Bilgilendirme eğitiminin içeriği 

3.1.2.1.1. Öğrenci özellikleri hakkında öğretınene bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden altısı (Ceren, Gamze, Gözde, İlkay, Kerem, Meryem) öğrenci özellikleri 

hakkında öğretmene bilgi verdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen sınıf öğretmenleri ile özel 

gereksinimli "öğrencinin özellikleri" hakkında "konuştuğunu", öğretmenlere "zihin 

engellilerin özelliIderi, ne tür zorluklar yaşadıkları, duygusal ve davranış özelliklerinden" 

söz ettiğini ifade etmiştir. Gözde öğretmen ayrıca, özel gereksiniın1i öğrencilerin sınıf 

arkadaşlarına da "daha geç anlayabilir, daha yavaş okuyabilir, daha yavaş yazabilir" 

şeklinde "öğrencinin özellikleri" hakkında "bilgi verdiğini" sözlerine eldemiştir. Gamze 

öğretmen "şube öğretmenler kurul toplantısında" kaynaştırma kararı olan "öğrencilerin 

durumunu görüştüklerini," okula "yeni gelen öğretmenlere" de "hangi öğrencilerin 

kaynaştırma kararı olduğu ve durumları" hakkında "bilgi verdiğini" belirtmiştir. Kerem 

öğretmen de RAM'dan "rapor geldiğinde," öğretmenle "konuştuğunu" ve özel gereksinimli 

öğrencinin "özürlülük oranı" hakkında "öğretmeni aydınlattığım" dile getirmiştir. 

3.1.2.1.2. Yapılacak çalışmalar hakkında öğretınene bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden dördü (Derya, Fatma, Gözde, Meryem) yapılacak çalışmalar hakkında 

öğretmene bilgi verdiğini söylemiştir. Derya öğretmen öğretmene "yaldaşıın1ar konusunda 

yönlendirmelerde bulunduğunu," daha soma da ''bire-bir'' özel gereksinirnH öğrencilerle 

"neler yapabilecekleri, nelere dikkat edecekleri" haldanda konuştuldarını ifade etmiştir. 

Gözde öğretmen genellilde, öğretmene "neler yapabileceği konusunda tavsiyelerde" 

bulunduğunu belirtmiştir. Gözde öğretmen öğretmenin "ne yapacağı kaygısı" ile kendisine 

"danışmaya geldiğini," öğretmenle "neler yapılabileceği, ne gibi güçlüklerle 

karşılaşılabileceği" halclanda "konuştuldarını" ve öğretmenin sorularına "açıklık getirmeye, 

netleştirmeye, çözüm önerileri" üretmeye çalıştığım dile getirmiştir. Fatma öğretmen de 

"ild yıldır ilköğretirnde çalıştığı" için kaynaştırma uygulamalarımn kendisinin de 

"öğrenmesi gereken bir süreç" olduğunu belirtmiştir. Fatma öğretmen ayrıca, kaynaştırma 

kararı olan öğrencilerin diğer çocuklarla "aym şeldlde değerlendirilmemesi" ve "konu 

anlatımlarında" daha "yüzeysel hedefler" konması şeklinde öğretmenlere "pratik" olarak 

"bilgiler verdiğini" sözlerine eklemiştir. Meryem öğretmen ise, "öğretmenlerle" öğrencinin 

"sımfa kabulü" ile ilgili "çalışmalar" yaptığım belirtmiştir. Meryem öğretmen yaptığı 

çalışmaları "diğer öğrencilere özel gereksinirnH öğrenciye destek olmaları gerektiğini 
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anlatma, rencide edici şekilde öğrenciyi sımfm arka taraf ma oturtmama, öğrencinin sürekli 

yerini değiştirerek herkesle samimi olmasım sağlama" olarak sıralamış ve bu konuda "sımf 

öğretmenini bilgilendirdiğini" ifade etmiştir. 

3.1.2.1.3. Davranış değiştirme konusunda öğretmene bilgi verme: 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Gözde, Meryem) davramş değiştirme konusunda öğretmene 

bilgi verdiğini söylemiştir. Meryem öğretmen "davramş değiştirme, olumlu davramş 

kazandırma, pekiştireçleri kullanma, sımf ortamma uyum sağlama" konularında 

öğretmenlere "bilgi" vererek onlara "yardımcı ve destek" olmaya çalıştığım ifade etmiştir. 

Gözde öğretmen ise, öğretmenlere, sımfmdaki normal gelişim gösteren öğrencilere özel 

gereksinirnli öğrenciye "nasıl davranmalıyız, nasıl destek olabiliriz" gibi "empati 

kurmalarım" sağlayacak ve "farklılıkları anlayıp" özel gereksirıiınli öğrenci için diğer 

öğrencilerin "neler yapabileceklerini düşünmesini sağlamaya" yönelik "bilgilendirmeler 

yapmasım" özellikle "anlattığım" ve "tavsiye ettiğini" belirtmiştir. 

3.1.2.1.4. Sınavlar ve not verme konusunda öğretmene bilgi verme: 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Gamze, İlkay) sınavlar ve not verme konusunda öğretmenlere 

bilgi verdiğini söylemiştir. Gamze öğretmen "toplantılarda" öğretmenlere "ölçme

değerlendirme" ile ilgili "bilgi verdiğini", kaynaştırma kararı olan öğrencilerin 

"değerlendirmesinin diğer öğrenciler gibi olmayacağım", öğretmenlere öğrencilerin 

"seviyesine uygun" ve "öğrenciye özgü sorular" hazırlamaları gerektiğini söylediğini; bazı 

öğretmenlerin bunu "uyguladığım," bazılarının ise "uygulamadığım" belirtmiştir. Gamze 

öğretmen "ikinci kademe öğretmenlerinin" "okunıa-yazına bilmeyen öğrenciler" için "ayrı 

soru hazırlamadılciarım," sınav sorularımn "aymsım" sınav kağıdına bakarale yazmalarım 

istediğini ve ona göre bir "değerlendirme" yaptıklarım da dile getirmiştir. İlkay öğretmen 

ise, öğretmenlerin öğrenciyi değerlendirirken, özel gereksirıiınli öğrenciye diğer 

öğrencilere "sorduğu soruların aymsım" sorup "daha fazla puan" verdiğini, özel 

gereksinimli öğrencinin fazla puana "itiraz ettiğini", "farlciı soru" sorulduğunda da hem 

özel gereksiniınli öğrencinin, hem de diğer öğrencilerin "itiraz ettiğini;" bu yüzden, 

"hangisinin doğru" olduğuna "kanaat getiremediğini" ifade etmiştir. 

3.1.2.1.5. Öğrenci gelişimini takip etme: Rehber öğretmenlerden ildsi 

(Gaınze, Kerem) öğrenci gelişimini taldp etme konusunda öğretmenlere bilgi verdiğini 



56 

söylemiştir. Gamze öğretmen öğrencilerin "gelişimini takip etme" açısından "sene boyunca 

tutulması gereken" bazı "formlar" olduğunu ve öğretmenlerle "sene başında" öğrencilerin 

"akademik durumlarını takip etmeleri" için "doldurmaları gereken" bu "formları 

paylaştıldarı" bir "planlama toplantısı" yaptıklarını belirtmiştir. 

3.1.2.1.6. Yönetmelik hakkında öğretmene bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden biri (Gamze) yönetmelik hakkında öğretmene bilgi verdiğini söylemiştir. 

Gamze öğretmen yaptıkları toplantılarda "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nden" söz 

ettiğini, yönetmeliğin sınıfta kaynaştırma kararı olan bir öğrenci varsa, bu öğrencilerin 

"haklarının neler olduğu, sınıf mevcutlarının nasılolması gerektiği, BEP ve neden 

hazırlanması gerektiği" gibi "konularla ilgili bölümlerini gözden geçirdiklerini" ifade 

etmiştir. 

3.1.2.1.7. Sosyal kabulle ilgili öğretmene bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden biri (Gamze) sosyal kabulle ilgili öğretmene bilgi verdiğini söylemiştir. 

Gamze öğretmen özel gereksiniınli öğrencinin "sosyal becerilerinin gelişmesinin" daha 

"öncelikli" olduğunu belirterek, bu öğrencilerin "diğer öğrencilerle kaynaşması ve kabul 

gönnesi" konusunda öğretmenlere "bilgi verdiğini" dile getirmiştir. 

3.1.3. Kaynak sunma ve paylaşma 

Rehber öğretmenlerden üçü (Fatma, Gözde, Kerem) öğretmenlere kaynak 

sunduğunu ve paylaştığını söylemiştir. Gözde öğretmen öğretmenlere kaynaştınna 

kararının olduğu "rapordald bilgilerden daha detaylı" olan "bilgilendirici doküman" 

verdiğini belirtmiştir. Fatma öğretmen de, öğretmenin "yapması gerekenlerle" ilgili "elinde 

hangi doküman varsa" onları "paylaştığını" ifade etmiştir. 

3.1.4. Sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışma 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Fatma, ilkay) sınıf öğretmenleriyle işbirliği 

içinde çalıştığını söylemiştir. Derya öğretmen "sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde 

çalışmanın" çok "güzel" olduğunu dile getirmiş; öğretmenler "ne yapalım?" diye 

sorduklarında, "bilgisi ölçüsünde" onlara "destek verdiğini" sözlerine eklemiştir. Fatma 
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öğretmen ise, öğrenci "tanılandıktan sonra" öğretmenI e "verimli" çalışabilınesi için 

öğretmenin "gönüllü ve işbirliğine yatkın olmasının" önemli olduğunu belirtmiştir. 

3.2. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARıNDA 

SINIF ÖGRETMENLERİNDEN KAYNAKLANDIGINI DÜŞÜNDÜKLERİ 

SORUNLARA İLişKİN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.2.1. Rehber öğretmenlerin sınıf öğretmenlerinden kaynaklandığını düşündükleri 

sorunlara ilişkin görüşleri 

3.2.1.1. Sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi kabullenmemesi 

Rehber öğretmenlerden sekizi (Bilge, Ceren, Fatma, Gamze, İlkay, Kerem, 

Meryem, Onur) sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğreniciyi kabullenmediğini 

söylemiştir. Bilge öğretmen okullar arası ve sınıflar arası "yarış olması" nedeniyle, 

öğretmenlerin kaynaştırma kararı olan özel gereksinimI i öğrencileri çok "dikkate 

almadıldarım," sadece "geçer not vererek işi götürmeye" çalıştıldarım ve bu çoculdarın 

büyük bir kısmımn "itildiğini ve kenarda kaldığım" ifade etmiştir. Bilge öğretmen ayrıca, 

öğretmenlere verilen "beş günlük" özel eğitim kursuna katılan öğretmen arkadaşlarımn 

"çok iş var bunda, biz bunları ne zaman yapacağız?" dediIderini duyduğunu da sözlerine 

eldemiştir. Gamze öğretmen de eğer öğrenci "çabuk öğrenemiyorsa," "zeka geriliği" 

dışındaki "başka problemler" nedeniyle öğrenemiyorsa, öğretmenlerin öğrencinin 

"RAM' da tanısı konmadan" o öğrenciye "kaynaştınnadır" demek gibi bir "yaldaşımları" 

olduğunu ve bu "önyargıyı" silınekte çok "zorlandıldarım" dile getirmiştir. Meryem 

öğretmen ise, sımf öğretmeninin kaynaştırma kararı olan öğrenci ile çok "problem" 

yaşadığım, çocuk hakkında "şikayetlerde" bulunduğunu ve öğrenciyi "kabullenene" kadar 

"sorun" yaşadıldarını belirtmiştir. 

3.2.1.2. Sınıf öğretmeninin yeterli olamayacağını düşündüğü için öğrenciyi 

sınıfında istememesi 

Rehber öğretmenlerden altısı (Bilge, Ceren, Fatma, Gamze, Gözde, İlkay) sımf 

öğretmenlerinin öğrenciye yeterli olamayacağım düşündüğü için özel gereksinimli 

öğrenciyi sınıfında istemediğini söylemiştir. İlkay öğretmen öğretmenlerin birçoğunun 
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kaynaştırma kararı olan öğrenci için "bir şey yapamazsam, öğrenci bir şey alamadan mezun 

olursa vicdan azabı duyarım" gibi bir "sılantı" yaşadıklarım, bu uygulamamn getireceği "iş 

yükünden" değil de daha çok bu "duygulardan korktuklarım" belirtmiştir. Bilge öğretmen 

"bu tür çocukları" neden "özel okullara" almıyorlar da "normal eğitime" dahil ediyorlar 

şeldinde "eleştiri" getiren öğretmenler olduğunu ve bunun temelinde de "yaptırırna dayalı 

bilgilendirme eksikliği" olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Bilge öğretmen aynca, 

öğretmenlerin sımfiaki "öğrenci sayısı az" olsa "takip edebileceğini", öğretmenlerin bu 

koşullarda "40 dakikamn içinde" kaynaştırma kararı olan öğrenciye "zaman 

ayıramayacağı" şeklinde bir "savunma" yaptıklarım da sözlerine eklemiştir. Fatma 

öğretmen de öğretmen çalışmaya "isteIdi ve gönüllü" değilse, kaynaştırma kararı olan 

öğrenciyi "bir yük olarak görüyorsa," aileye de bunu "yansıtlığım" ve öğrencinin ailesi ile 

de "çatışmalar" yaşamaya başladığım dile getinniştir. Fatma öğretmen "gönülsüz" bir 

öğretmenin "alın bu öğrenciyi başka bir yere verin" dediğini de sözlerine eklemiştir. 

Gamze öğretmen ise, "otistik eğilimi" olan ve haklanda kaynaştırma kararı bulunan bir 

öğrencinin öğretmeninin, öğrenciye "yetersiz" olma, öğrenciyi "yetiştirememe korkusu ve 

endişesi" taşıdığım, öğrencinin "farklı bir alanda, farklı bir eğitim alması" gerektiğini 

düşündüğünü ve öğrenciye "sımf içerisinde yetemeyebileceğini" belirttiğini ifade etmiştir. 

3.2.1.3. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarını görevi olarak 

görmemesi 

Rehber öğretmenlerden altısı (Bilge, Ceren, Fatma, Gamze, İlkay, Kerem) sımf 

öğretmenlerinin kaynaştırma uygulaınalarını görevi olarak görmediğini söylemiştir. Kerem 

öğretmen öğretmenin kaynaştırma uygulamalarını kendisinin "görevi olaı·ak görmediğini" 

dile getirmiştir. Gamze öğretmen öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin sanki 

kendi "özel işlerimizmiş de onlara yaptırıyonnuşuz" gibi bir "yaldaşım" içerisinde 

olduklarım ifade etmiştir. ilkay de öğretmen öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarımn 

"ekstra, kendisi yüzünden yapılan bir külfet" olduğunu düşünüp, kendisine "tepki" 

geliştirdilderini, "senin bu öğrencilerin var ya" şeldinde bir "tutuınla" kendisine 

geldiklerini belirtmiştir. Bilge öğretmen ise, okulundaki öğretmenlerin "30 yılın üstündeki" 

öğretmenler olduğunu, "10 yılın üstünde" çalışan öğretmenlerin artık "rutinleştiğini ve 

ekstra iş istemediklerini" dile getirmiştir. 
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3.2.1.4. Sınıf öğretmenlerinin bilgi, deneyim ve eğitim eksikliğine sahip olması 

Rehber öğretmenlerden altısı (Bilge, Ceren, Gamze, Gözde, İlkay, Meryem) 

öğretmenlerin bilgi, deneyim ve eğitim eksikliğine sahip olduğunu söylemiştir. Bilge 

öğretmen "en büyük sıkıntılarının" öğretmenlerdeki "bilgi yetersizliği" olduğunu, 

okullarımn "çok kalabalık" ve "talep gören" bir okulolduğunu; ancak, öğretmenlerin 

"kıdemleri" 20-30 yılın üstünde olsa bile, kaynaştınna konusunda "yeterli bilgiye sahip 

olmadıldarım" ifade etmiştir. Gözde öğretmen kaynaştınna konusunda yaşanan sorunların 

temelinde ''bilgi ve eğitim eksikliği" olduğunu belirtmiştir. Gamze öğretmen okuldaki 

birçok öğretmen arkadaşımn "yeni göreve başladığım," "özel eğitimle" ilgili herhangi bir 

"seminer almadıkları" için de kaynaştınna uygulamalarına ilişkin "bir şey bilmediklerini" 

dile getinniştir. Ceren öğretmen ise, öğretmenlerin "ne yapmaları gerektiğini 

bilmediklerini" söylediklerini; bu yüzden, "sıkıntı" yaşadıklarım ifade etmiştir. 

3.2.1.5. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrenciler için BEP hazırlamak istememesi ve müfredat 

doğrultusunda öğretim sunması 

Rehber öğretmenlerden dördü (Bilge, Gamze, Gözde, illeay) öğretmenlerin 

kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciler için BEP 

hazırlamak istemediğini ve müfredat doğrultusunda öğretim sunduğunu söylemiştir. Gaınze 

öğretmen öğrencinin durumu "netleştikten" sonra "nonnal kabul edilip BEP hazırlamadaıı" 

sımftalci "diğer çoculdarla beraber aym müfredatla" eğitim-öğretime devanı ettiğini dile 

getinniştir. ilkay öğretmen de "kararın olınamasımn" öğretmenlere bir şey "yaptınrken 

sorun yarattığım," öğretmenlerin "kaynaştnma rapOlu olmayan" bir öğrenciye "BEP 

hazırlarken" çok da "isteldi olmadıklarım" belirtmiştir. 

3.2.1.6. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle çalışmakta zorlanması ve bu öğrencilere 

toleranslı davranılmaması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Fatına, ilkay) sımf öğretmenlerinin 

kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle çalışmanın 

kaynaştınna kararı olan öğrencilerle çalışmaktan daha zor olduğunu düşündüğünü ve bu 
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öğrencilere kaynaştırma kararı olan öğrenciler gibi toleranslı davranmadıldarını 

söylemiştir. İlkay öğretmen görev yaptığı okulun "yuvadan" öğrenci alan bir okul 

olduğunu, okullarında yedi tane "kaynaştırma kararı olan öğrenci" olduğunu ama çok 

sayıda da "sınır zeka olup kaynaştırma kararı olmayan" öğrencileri olduğunu, "asıl 

sorunları" da "bu tip öğrencilerle yaşadıldarını" dile getirmiştir. İlkay öğretmen ayrıca, bir 

sınıfta "bir tane kaynaştırma kararı olan öğrenci," aynı zamanda da "dört tane 

tanılanmamış, sınır zekada olan öğrenci" olduğunu ve sınıf öğretmeninin "çok zorlandığını, 

yılmış bir durumda olduğunu, yapamıyorum, çok bunalıyorum, hangi birine zaman 

ayırıcam" diye "sıkıntılar yaşadığını" ve birçok öğretmenin de bu öğrencileri "çok kolay 

kabullenmek istemediklerini" sözlerine eklemiştir. Derya öğretmen de, bu öğrencilerin 

"durumunun" kaynaştırma kararı olan öğrencilere göre "daha zor" olduğunu, kaynaştırma 

kararı olan öğrencilere "ayrı sınav" yapıldığı ve bir "tolerans" sağlandığı halde bu 

öğrencilere bunun "yapılmadığını", rehber öğretmen olarak bu öğrencilerin "akademik 

gelişimine katkıda bulunamadığı" ve öğrenci "desteksiz kaldığı" için kendini çok "çaresiz 

hissettiğini" belirtmiştir. Fatma öğretmen ise, kaynaştırma kararı olan öğrenci sınıfta 

"normalden farklı davrandığında" öğretmenin "tolerans" tanıdığını, öğrenciyi "hoş 

gördüğünü," ama "kaynaştırma kararı yoksa" durumu "anlamadİğını," çocuğun "kasıtlı 

yaptığını zannettiğini" dile getirmiştir. 

3.2.1.7. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma raporuyla yükünün hafıfleyeceğini 

düşünmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Gamze, İlkay) öğretmenlerin kaynaştırma raporuyla 

yükünün hafifleyeceğini düşündüğünü söylemiştir. ilkay öğretmen bazı öğretmenlerin 

öğrencinin "kaynaştırma kararı olduğunda", o zaman benim "müfettişe açıldayacağım bir 

cevap oldu demektir" diye düşündüğünü, bazı öğretmenlerde ise bu "kaynaştırmadır ben 

bir şey yapamam" şeklinde bir mantık olduğunu belirtmiştir. Gamze öğretmen ise, aslında 

kaynaştırma kararı olan öğrencinin öğretmenin "yükünü daha fazla arttıracağını" ama 

öğretmenlerin bunun "çok da fazla bilincinde" olmadıklarını "düşündüğünü" dile 

getirmiştir. 
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3.2.1.8. Öğretmenin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrenciyi RAM'a yönlendirmede ısrarcı olması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Gaınze) öğretmenin kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyi RAM'a yönlendirmede ısrarcı 

olduğunu söylemiştir. Gaınze öğretmen öğretmeni öğrenciyi "RAM'a göndennenin" tek 

başına "çözüm olmadığı" konusunda "ikna etmeye" çalıştığını; ancak, öğretmenin bu 

konuda "çok ısrarcı" olduğunu, ikinci sınıfiaki bir öğrenciyi "zihinsel bir sorunu olmadığını 

bildiği" halde "öğretmen çok ısrar ettiği" için RAM'a gönderdiklerini ve öğrencinin 

"kaynaştırma düzeyinde" olmadığının "tespit" edildiğini, öğrencinin "kapasitesiyle" ilgili 

bir "sorun" olmadığı, "çalışma alışkanlığı, sorumluluk bilinci, ailevi problem" gibi "başka 

nedenlerden" dolayı "öğrenemediği" yönünde bir karar çıktığını belirtmiştir. Bilge 

öğretmen de RAM'a yönlendirilen ve rapor çıkmayan öğrenciler için öğretmenin kendisine 

gelip "Hocamm bu çocuk niye kaynaştırma raporu almadı?" şeklinde bir tavu 

sergilediklerini, öğretmene "bu kararı verecek" kurumun "RAM" olduğunu, oradan da 

böyle bir "karar çıkmadığını" aına gerekirse, öğrenciyi "tekrar yönlendirebileceklerini" 

belirttiğini ifade etmiştir. 

3.2.1.9. Sınıf öğretmenleri rehber öğretmene bildirmediği için öğrencinin fark 

edilmeden ildnci kademeye kadar gelmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Gözde) sınıf öğretmenleri rehber öğretmene 

bildirmediği için öğrencinin fark edilmeden ildnci kademeye kadar geldiğini söylemiştir. 

Gözde öğretmen "her yıl" öğretmenleri çok "ciddi şekilde bilgilendirmelerine ve 

yönlendirilecek öğrenci var mı, zeka geriliğinden şüphelendiğiniz öğrenci var mı" diye 

sorarak ''bilgi istemelerine" rağmen, geçen sene bir öğretmenin öğrenciyi "at1adığını ve 

bildirmediğini" ve öğrencinin "fark edilmeden altıncı sınıfa kadar geldiğini" dile 

getirmiştir. Bilge öğretmen de "öğretmenlerin" bazı öğrencileri rehberlik servisine 

"bildirmediğini," öğretmenler bildirmediğinde de bunu "tespit etmenin" çok "zor" 

olduğunu belirtmiştir. 
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3.2.1.10. İkinci kademede farklı ve çok sayıda öğretmenin derslere girmesi 

nedeniyle öğretmenlerin öğrencileri sahiplenmemesi 

Rehber öğretmenlerden biri (İlkay) ikinci kademede farklı ve çok sayıda öğretmenin 

derslere girmesi nedeniyle öğretmenlerin öğrencileri sahiplendiğini söylemiştir. İlkay 

öğretmen "ikinci kademede" bir sımfa "16 öğretmenin" derse girdiğini, "benim şu 

öğrencim de şöyle" diyen çok fazla "öğretmen olmadığım" ve bu öğretmenlerden "bir 

tanesiyle iletişim" kurabilsen de "geriye kalanlarıyla" kuramadığın için "ikinci kademede" 

bu öğrencilerin "çok ciddi problem oluşturduğunu" ifade etmiştir. 

3.2.1.11. Yönetmeliklerin öğretmenler tarafından takip edilmemesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Gaınze) yönetmeliklerin öğretmenler tarafından takip 

edilmediğini söylemiştir. Gamze öğretmen BEP'lerin öğretmenler tarafından hazırlanmak 

istememesinin "en büyük" nedeninin "yönetmelik maddelerinin öğretmenler tarafından 

okunmuyor olması" olduğunu ifade etmiştir. Gaınze öğretmen Talim Terbiye Kurulu'nun 

önerdiği "yıllık ve günlük ünitelendirilmiş planlarında," birçok maddede "BEP'den" söz 

edildiğini ve bu planlarda "bireysel, kişiye özel, farklılıkları olan öğrenciler" ifadelerinin 

çok fazla geçtiğini belirtmiştir. 

3.2.2. Rehber öğretmenlerin sınıf öğretmenlerine yaptığı öneriler 

3.2.2.1.Rehber öğretmenin özel gereksininıli öğrencilerle ilgili sınıf 

öğretmenlerine yaptığı öneriler 

3.2.2.1.1. Kaynaştırma kararı olan özel gereksininıli öğrenciyle ek çalışmalar 

yapma: Rehber öğretmenlerden ikisi (Derya, Gaınze) kaynaştırma kararı olan öğrenciyle 

ek çalışmalar yapması konusunda sımf öğretmenine önerilerde bulunduğunu söylemiştir. 

Gamze öğretmen sınıf öğretmeninin "daha etkili olması", öğrenciye "göz kulale olması" ve 

öğrenciyi "kendi haline bıralemaması" gerektiğini dile getirmiştir. Derya öğretmen sımf 

öğretmenlerine öğrenci ile "bire-bir çalışmasım" ve özel gereksinimli öğrenci ile bol bol 

"tekrara dayanan çalışmalar" yapmasım önerdiğini söylemiştir. Derya öğretmen bu öneriler 

doğrultusunda, sımf öğretmenlerinin bazı öğrenciler için "anasımfı kitaplarına" 

döndüklerini ve bazı "temel kavramları oturtmaya çalıştıklarım," örneğin, "aşağı-yukarı, 
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sağ-sol gibi kavramları oyunlarla oturtmaya çalıştığını;" ayrıca, okulundald birinci sınıf 

öğretmeninin "boş kaldığı zamanlarda" özel gereksiniınli öğrenci ile "bire-bir çalışma" 

yapmayı düşündüğünü de sözlerine eklemiştir. 

3.2.2.1.2. Özel gereksinimli öğrencinin sosyal kabulü için çocuklarla ve ailelerle 

toplantı yapma: Rehber öğretmenlerden biri (Ceren) öğretmenlere özel gereksiniınli 

öğrencinin sosyal kabulü için çocuklarla ve ailelerle toplantı yapmayı önerdiğini 

söylemiştir. Ceren öğretmen bu konuda öğretmene "çok fazla iş düştüğünü" söylerken, 

öğretmenin bu çocukların "sınıfta olması" gerektiğini, "arkadaşları" ile "mutlaka 

kaynaşması gerektiğini ailelere ve sınıftaki diğer öğrencilere hissetlinnesi" gerektiğini; 

gerekirse, bununla ilgili "toplantılar düzenlemesi" gerektiğine ilişkin öğretmene önerilerde 

bulunduğunu ifade etmiştir. 

3.2.2.1.3. Akranlan kullanma: Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) öğretmenlere 

akranlan kullanmayı önerdiğini söylemiştir. Gamze öğretmen sınıfında kaynaştınna kararı 

olan öğrenci bulunan öğretmenin sınıfı "kendi haline bırakmak" yerine, "öğrencilere ilgi 

göstennesi" ve onları "örgütlernesi gerektiğini" belirtmiştir. 

3.2.2.1.4. Sınıf öğretmeninin öğrencileri iyi gözlemesi: Rehber öğretmenlerden 

biri (Fatma) sınıf öğretmeninin öğrencileri iyi gözlemesini önenniştir. Fatma öğretmen 

"sınıf öğretmeninin" öğrenciyi "çok iyi gözleınleyip, tespit edip" ardından "rehberlik 

servisine yönlendinnesi gerektiğini" ifade etmiştir. 

3.2.2.1.5. Öğretmenlerin bilgilerini güncellemesi: Rehber öğretmenlerden biri 

(Bilge) öğretmenlerin öğrenci bilgilerini güncellerrmesi gerektiğini söylemiştir. Bilge 

öğretmen okullarındald öğretmenlerin "yaş Olialamasının yüksek" olması nedeniyle 

"bilgiye ulaşmada sılantıları olduğunu," birçoğunun "bilgilerini güncellemediğini," "eğitim 

ve yaptırımla" bu sorunun "biraz çözülebileceğini" beliıimiştir. 

3.2.2.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma karan olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili sınıf öğretmenlerine yaptığı öneriler 

3.2.2.2.1. BEP hazırlama: Rehber öğretmenlerden ikisi (Ceren, İlkay) 

öğretmenlere kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciler 



64 

için BEP hazırlamayı önerdiklerini söylemiştir. ilkay öğretmen "bu tip öğrencilere de BEP 

uygulanması gerektiğini" düşündüğünü, çünkü onların da "yetersizlikleri" olduğunu ve bu 

yüzden, onlarla da "kaynaştırma kararı olan öğrencilerle olduğu gibi çalışılması 

gerektiğini" düşündüğünü dile getirmiştir 

3.2.2.2.2. Öğrencilerin sosyalleşmeleri için çalışmalar yapma: Rehber 

öğretmenlerden ikisi (Gamze, Kerem) öğretmenlere kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin sosyalleşmeleri için çalışmalar yapmalarını 

önerdiğini söylemiştir. Gamze öğretmen bu öğrencileri "yarışmalara sokarak, törenlerde 

görev ve sorumluluklar vererek," öğrencilerin "özgüven kazanmasının" sağlanabileceğini 

ve bu öğrencilerin "sosyalleşmesi ve kendini ifade etmesi" için bu tür etkinliklere 

katılmalarımn "önemli" olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. 

3.2.2.2.3. Öğrenciye ilişkin beklentisini düşürme: Rehber öğretmenlerden biri 

(Ceren) öğretmene kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrenciye ilişkin beklentisini düşürmesini önerdiğini söylemiştir. Ceren öğretmen sınıf 

öğretmenine kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciden 

"diğer öğrencilerden beklediği şeyleri beklememesini" ve "beklentisini biraz düşürmesi" 

gerektiğini söylediğini dile getirmiştir. 

3.2.2.2.4. Arkadaşlarının farklılığı ile ilgili sınıfı bilgilendirme: Rehber 

öğretmenlerden biri (Gözde) arkadaşlarımn farldılığı ile ilgili sımfı bilgilendirmelerini 

önerdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen sımf öğretmeninin kaynaştınna kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenci ve "farldılığı" ile ilgili sımf arkadaşlarını 

"bilgilendirmesi" gerektiğini, çünkü öğrencinin arkadaşları ile "aynı performansı" 

gösteremediğinde zaman zaman "olumsuz durumlara" maruz kalabileceğini ve bu konuda 

öğretmenin çok "dikkatli olması" gerektiğini belirtmiştir. 

3.2.2.2.5. Öğrencilerin takiplerini yapma ve RAM'a yönlendirme: Rehber 

öğretmenlerden biri (Fatma) öğretmenlere öğrencilerin takiplerini yapmayı ve RAM'a 

yönlendirmeyi önerdiğini söylemiştir. Fatma öğretmen "ilköğretimdeki" öğretmenlerin 

öğrenciyi "daha yakından tespit ve takip edebileceğini," etmesinin de "gerektiğini" ve 

öğrenciyi "bir an önce RAM'a yönlendirınesinin önemli olduğunu" ifade etmiştir. 
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3.2.2.2.6. Ailelere eğitim verme: Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) ailelere 

eğitim vermeyi önerdiğini söylemiştir. Bilge öğretmen "ailelerin" kaynaştırma konusunda 

kesinlikle "eğitilmeleri gerektiğini," çünkü "aile" ile ilgili "sıkıntıların" öğrencinin 

"akademik başarısını olumsuz yönde etkilediğini" dile getirmiştir 

B. OKUL YÖNETİMİ 

3.3. KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ YÜRÜTÜLMESİNDE OKUL 

YÖNETİMİ İLE SORUN YAŞAMAYAN REHBER ÖGRETMENLER 

Rehber öğretmenlerden dördü (Derya, Gamze, Kerem, Meryem) kaynaştırma 

uygulamalarının yürütülmesinde okul yönetimi ile sorun yaşamadığım söylemiştir. 

Meryem öğretmen okul yönetiminin fikirlerine "destek olduğunu," görüşlerine "değer 

verdiğini" ve birlikte "ortale kararlar" verdiklerini belirtmiştir. Derya öğretmen bir 

öğrencinin "kaynaştırma kararının olmasıyla" okul yönetimi tarafından "dışlanma" gibi bir 

durumla "karşılaşmadığım," okulda "kucaklayıcı bir ortam ve yaldaşım" olduğunu ve 

yönetim açısından bir "zorluk yaşamadığını" ifade etmiştir. Gamze öğretmen de okul 

yönetiminin PDR servisine "büyük katkısı" olduğunu, yönetimle "birlikte" hareket 

ettiklerini ve "işbirliğinin" çok "fazla" olduğunu, "yönetimle bir sıkıntısı olmadığım" dile 

getinniştir. Gamze öğretmen ayrıca, okul müdürünün kaynaştırma uygulamaları konusunda 

"çok iyi ve destekçi" olduğunu, "bir dediğini iki etmediğini," rehber öğretmen ve yönetim 

olarale "çok iyi an1aştıklanm," okulun "ihtiyaçları doğrultusunda gerekenleri yaptıklarını" 

dile getinniştir. Kerem öğretmen ise, okul yönetiminin kendisine "zorluk çıkaıimadığını," 

yönetiınin "güvenilir insanlar" olduğunu, önerilerinin "hayata geçtiğini" ve yönetiınin 

kaynaştırma çalışmalarım "gereksiz gönnediğini" belirtmiştir. 
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İLGİLİ OKUL YÖNETİMİNDEN KAYNAKLANDIGINI DÜŞÜNDÜKLERİ 
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3.4.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında okul yönetiminden 

kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.4.1.1. Okul yönetiminin kaynaştırma uygulamalarını görevi olarak 

görmemesi 

Rehber öğretmenlerden yedisi (Bilge, Ceren, Fatma, Gözde, ilkay, Kerem, Onur,) 

okul yönetiminin kaynaştırına uygulamalarını görevi olarak görmediğini söylemiştir. 

Gözde öğretmen okul yönetiminin kaynaştırına uygulamalarım "kendisinin işi olarak" 

görmediğini; bu nedenle, işlerin yürütülmesinde "ekstra bir çabaları" olmadığını, özellikle 

"BEP'lerle ve kaynaştırma kararı olan öğrencilerle" ilgili "desteğinin yetersiz olduğunu" 

belirtmiştir. Gözde öğretmen ayrıca, "başka çalışmaların" onlar için "daha öncelikli" 

olduğunu düşündüğünü de sözlerine eldemiştir. Bilge öğretmen de okul yönetiminin "özel 

bir şey" yapmadığım, "çözümü sunsan" bile çok "destek olmadığı" konular olduğunu ve 

"BEP komisyonu oluşturmada" bile "zorluk" çektiIderini dile getirmiştir. Fatma öğretmen 

ise, okul yönetiminin kaynaştııma uygulaınaları konusunda "ilgili ve duyarlı olduğunu 

düşÜllinediğini", bu konuda çalışma yapsalar bile "çalışmaların kağıt üzerinde" olduğunu 

ve bu işten "çok uzak" olduldarım ifade etmiştir. 

3.4.1.2. Okul yönetiminin özel gereksinimli öğrenciyi okula almak istememesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) okul yönetiminin özel gereksinimli öğrenciyi 

okula almak istemediğini söylemiştir. Bilge öğretmen "daha önceki yıllardaki" okul 

yönetiminin "bu tür çoculdarı" okula "almamayı tercih ettiğini" ve "üniversite" ile bu 

konuda aralarında "problem yaşandığım" arkadaşlarından duyduğunu dile getinniştir. 

3.4.1.3. Okul yönetiminin PDR servisine karşı olumsuz tutumlara sahip olması 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) okul yönetiminin PDR servisine karşı olumsuz 

tutumlara sahip olduğunu belirtmiş ve bu konudaki görüşlerini aşağıdalci gibi sıralamıştır. 
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Onur öğretmen rehber öğretınenin "yaptığı" birçok şeyin "gözle göıülmediği" ve PDR 

servisinin "çalışmadığı" şeklinde bir kanaatin "tüm okullarda" olduğu gibi "bu okulda" da 

olduğunu, okul yönetiminin de "rehberlik servisi" konusunda "tamamen kayıtsız" bir 

"tutum" sergilediğini belirtmiştir. Onur öğretmen ayrıca, öğrencilerin "BEP'lerini 

hazırladığım", öğretmenlere bu konuda "yardımcı" olacağım belirttiğini; buna rağmen, bir 

"destek" görmediğini dile getirmiş, okullarında rehber öğretmen olarak "görüşünün" 

alınmadığım sözlerine eklemiştir. 

3.4.2. Rehber öğretmenlerin okul yönetiminin daha etkin çalışmasıyla ilgili yaptığı 

öneriler 

3.4.2.1. Yönetimin sınıf öğretmenlerini denetlernesi 

Rehber öğretmenlerden beşi (Bilge, C eren, Gamze, ilkay, Onur) okul yönetiminin 

sımf öğretmenlerini denetlemesini önermiştir. Onur öğretmen BEP'in "uygulayıcısımn" 

sınıf öğretmeni olduğunu, bunun "yönetmelikte" de yer aldığını ve okul yönetiminin 

"BEP'lerin sımf içerisinde uygulanması" ve alınan "verimin sorgulanması" konusunda 

sımf öğretmenlerini ciddi bir şekilde "denetlenmesi" gerektiğini belirtmiştir. Ceren 

öğretmen okul yönetiminin sımf öğretmenlerini biraz daha "teşvik" edebileceğini, "B EP 

yapma" konusunda "zorlayabileceğini," BEP'lerin "uygularnp uygulanmadığım" belirli 

dönemlerde "dersine girerek takip edebileceğini" ve gerekirse, bununla ilgili "yaptuımlarda 

bulunabileceğini" dile getirmiştir. Bilge öğretmen de "denetlernelerin" öğretmenler 

"üzerinde çok etleili olduğunu;" bu nedenle, "habersiz teftişlerin" yapılabileceğini, "okul 

yöneticilerinin" kaynaştumayla ilgili çalışmaları "denetlernesi ve desteldemesi" konusunda 

MEB' den ya da üniversiteden "tavsiye" bazen de "zorlamalar" olabileceğini ve 

"kesinlikle" okul yönetimlerinin biraz daha "yaptırıınımn arttırılması" gerektiğini dile 

getirmiştir. Gaınze öğretmen ise, bu sene BEP'lerin "geç" hazulandığım, "denetimini" 

kendisi yapamadığı için "bire-bir uygularnp uygularnnadığım bilemediğini", aslında "okul 

müdürleriyle görüşüp" bu konuda öğretmenlere "napıyorsun demesini isternek gerekiyor" 

diye düşündüğünü ifade etmiştir. 
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3.4.2.2. Okul yönetiminin tüm personel için bilgilendirme çalışmalarına yer 

vermesi 

Rehber öğretmenlerden üçü (Gözde, ilkay, Onur) okul yönetiminin tüm personel 

için bilgilendirme çalışmalarına yer vermesi gerektiğini söylemiştir. Gamze öğretmen 

"sene başında" yapılan toplantıların "daha sık" yapılmasını, "öğrencilerle neler 

yapılacağıyla ilgili hatırlatmalar" yapılmasım, "yönetmeliklere" göre. personele "sizİn 

sorumluluklarınız bunlar" denmesini; bir başka deyişle, daha fazla "bilgilendirici 

çalışmalar ve tekrarlar yapmak" gerektiğini belirtmiştir. ilkay öğretmen de okul 

yönetiminin gerçekten de "ciddi bir eğitimden" geçirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. 

3.4.2.3. Okul yönetiminin kaynaştırmayla ilgili tüm çalışmalara dahil olması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Ceren, Gözde, Onur) okul yönetiminin kaynaştırmayla 

ilgili tüm çalışmalara dahilolması gerektiğini söylemiştir. Gözde öğretmen "öğretmenlerle 

yapılan toplantılara okul yönetimini de sürekli olarak dahil etmenin" uygun olabileceğini 

belirtmiştir. Ceren öğretmen de kaynaştırma uygulamalarını "organize edecek, toplantıyı 

hazırlayacak, aileyi çağıracak" kişinin "rehber öğretmen olmaması gerektiğini" 

düşündüğünü, "okul yönetiminin" bu konuda biraz "daha etleili olması" gerektiğini; böyle 

olursa, "öğretmenlerin" de "işi daha ciddiye alacaklarım" düşündüğünü ifade etmiştir. 

C. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLER 

3.5. REHBER ÖGRETMENİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERE 

YÖNELİK Y APTıGl ÇALIŞMALAR 

3.5.1. Görüşme yapma 

Rehber öğretmenlerden dördü (Derya, Fatma, Meryem, Onur) özel gereksinimli 

öğrencilerle görüşme yaptığım söylemiştir. Derya öğretmen öğrencilerle ilgili "sorun 

yaşandığı zaman" öğrenciyi "görüşmeye" çağırdığını, bu görüşmelerde öğrenciyi 

"geliştirmeye yönelik değil de kontrol ve duygusal destek" amaçlı çalışmalar yaptığım 

belirtmiştir. Fatma öğretmen de "ihtiyaç duydukları" takdirde öğrencilerle "bire-bir 

görüşme" yaptığım ifade etmiştir. 
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3.5.2. Öğrenciyi takip etme 

Rehber öğretmenlerden dördü (Derya, Gamze, Fatına, Kerem) öğrenciyi takip 

ettiğini söylemiştir. Gamze öğretınen öğrenci kaynaştınna raporu "almadan önce, aldığında 

ve sonrasında" olmak üzere, "sene boyunca öğrenci gelişimini gözlem formları doldurarale 

takip ettiğini", aile ve öğretmen "alesettirdiği" sürece bazı "sorunları, sıkıntıları 

duyabildiğini" ve aileyi gördükçe "durumlarını sorduğunu," aileye istedikleri zaman okula 

"görüşmeye gelebileceklerini" söylediğini belirtıniştir. Kerem öğretmen de eğitim-öğretim 

yılının başında "bir ay, bir buçuk ay" öğrencileri ciddi anlamda "takip ettiğini" ve "geç 

kalan" öğrencileri de "not aldığım" dile getirmiştir. Derya öğretmen ise, öğrencileri "bire

bir takip ettiğini" dile getirmiştir. 

3.5.3. Öğrenciyi RAM'a yönlendirme 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Fatına, Meryem) özel gereksiniınli öğrenciyi 

RAM'a yönlendirdiğini söylemiştir. Derya öğretmen öğretmenlerin bir "öğrencide farklılık 

hissettiklerinde" kendisine geldiklerini, kendisinin de "anlamadığı" bir konuysa, doğrudan 

"RAM'a inceleme istemek" üzere yazı yazdığını belirtmiştir. Fatma öğretınen de 

"anasımfi" öğretmeninin "konuşma problemi olan" iki öğrenciyi "tespit ettiğini," 

öğrencilerin "okuma ve kendini ifade etınede" zorluk yaşadığım, öğrencilerden birini 

"RAM'a yönlendirdilderini" dile getirmiştir. 

3.5.4. Öğrenciyi destek eğitime yönlendirme ve öğrencinin devam ettiği kurumla 

işbirliği içinde çalışma 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Gözde, Meryem) öğrenciyi destek eğitime 

yönlendirdiğini ve öğrencinin devam ettiği kurumla işbirliği içinde çalıştığım söylemiştir. 

Meryem öğretmen "destek eğitim" alan öğrencisinde çok "ilerleme kaydettiklerini" ve 

öğrencinin "akademik başarısının da iyi olduğunu" belirtmiştir. Derya öğretınen "özel 

eğitim kurumundan destek alan" öğrencileri olduğunu, özel eğitim kurumunda çalışan 

öğretmenlerin "zaman zaman okula geldiklerini" ve onlarla birkaç "görüşme yaptıklarım," 

öğrenci ile ilgili "çaresiz kaldıldarı konularda" özel eğitim kurumundald öğretınenlerden 

"yardım" istediklerini ifade etıniştir. 
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3.5.5. Kaba değerlendirme formlarını doldurarak öğrenci performansını belirleme 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Ceren, Meryem) kaba değerlendirme formlarını 

doldurduğunu söylemiştir. Meryem öğretmen kaynaştırma tanısı "alındıktan sonra her sene 

öğrencilerin performansını ve ihtiyacı olan alanları" belirlediğini, ara ara öğrencilerin 

performans düzeylerine "tekrar baktığını", hatta bu öğrenciler "destek eğitim" aldıkları için 

oradan da yararlanıp yararlanmadıklarını "takip etmek" amacıyla "performans düzeylerini" 

iyice "araştırdığını" ifade etmiştir. Ceren öğretmen ise, öğrencilerin özellikle "hangi 

konularda yetersiz olduklarını" belirlemek için "kaba değerlendirmelerini" yaptığını, "onun 

dışında bir şey yapmadığını" dile getirmiştir. 

3.5.6. Sınıfta gözlem yapma 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Derya, Gamze) sınıfla gözlem yaptığını söylemiştir. 

Derya öğretmen öğrenci hakkında "bir fikri olması amacıyla sınıfla gözlem" yaptığını 

belirtmiştir. Gamze öğretmen ise, "ikinci kademedeki" öğrencilerle "aynı binada" olduğu 

için onları "daha çok" gördüğünü ve daha çok "gözlem yaptığını" ifade etmiştir. 

3.5.7. Öğrenci bilgilerini güncelleme 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) öğrenci bilgilerini güncellediğini söylemiştir. 

Gamze öğretmen "dönemin başında" öğrencinin okula "devam edip etmediği, ailevi 

sorunlarının olup olmadığı, annenin-babanın çalışıp çalışmadığı" gibi konularla ilgili 

öğrenci "bilgilerini güncellediğini" belirtmiştir .. 

3.5.8. RAM'dan kaynaştırma raporlarını temin etme 

Rehber öğretmenlerden biri (Fatına) RAM'dan kaynaştırma raporlarını temin 

ettiğini söylemiştir. Fatma öğretmen öğrenciyi "RAM' a yönlendirdikten" sonra 

"kaynaştırma raporlarını" mutlaka RAM' dan "temin ettiklerini" belirtmiştir. 

3.5.9. Özel gereksininıli öğrenciyle bireysel çalışma 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) özel gereksiniınli öğrenciyle bireysel 

çalıştığını söylemiştir. Meryem öğretmen özel gereksiniınli öğrencilere "destek eğitim" 
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verdiğini, "okuma-yazmada problemleri olan birinci sınıf' öğrencilerini "her gün birer 

saat" destek eğitime aldığını, bu konuda "tecrübeli" olduğu için özellikle "okuma-yazma 

öğretimi" çalışmalarının "iyi" gittiğini ve bu çalışmayla "öğretmenlere de destek" olduğuna 

inandığım ifade etmiştir. 

3.5.10. Akran desteği sağlamaya çalışma 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) akran desteği sağlamaya çalıştığını 

söylemiştir. Gamze öğretmen belirli derslerde çok "yalmz kalan ve okula devaın problemi" 

olan bir özel gereksinimli öğrencinin "arkadaşları ile konuştuğunu" ve onlardan özel 

gereksinimli arkadaşlarına "daha fazla yardımcı olmalarım" istediğini dile getirıniştir. 

3.5.11. Öğrenciye duygusal destek sağlama 

Rehber öğretmenlerden biri (Derya) kaynaştırına kararı olan öğrenciye duygusal 

destek sağladığım söylemiştir. Derya öğretmen "kişiler arası ilişkiler ve öğrenciye 

duygusal destek verebilme" anlamında kaynaştırına kararı olan öğrencilerle "sımf 

çalışmaları ve bire-bir çalışmalar" yaptığım belirtmiştir. 

3.5.12. Özel gereksinimli öğrenciyi sınıfa yerleştirme 

Bu konuda bir (Kerem) öğretmen görüş bildirmiştir. Kerem öğretmen bu konudaki 

görüşlerini şöyle sıralamıştır: Kerem öğretmen rehber öğretmen olarale, "okulda ciddi bir 

tolerans gördüğünü," özel gereksinimli öğrencileri sımflara yerleştirirken "hiçbir sorun 

yaşamadığım" dile getirıniş, bu çalışmalar sırasında, "önce öğretmenle konuştuğunu" ve 

"gönüllülük ilkesi" ile hareket ettiğini belirtmiştir. Kerem öğretmen ayrıca, özel 

gereksinimli öğrenciyi sımfa yerleştirirken, "duyguları ile hareket edebilecek, özel 

gereksinimli öğrenciye yardımı olabilecek, onu diken gibi görıneyecek öğretmenler 

aradığım," şimdiye kadar öğretmen seçerken "öyle yaptığım" ve "hiçbir sorun da 

yaşaınadığını" sözlerine eldemiştir. 

3.5.13. Öğrenciye ölçek uygulama 

Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) öğrenciye ölçek uyguladığım söylemiştir. Bilge 

öğretmen öğrenciyi sımftan "dışlamamak" ve öğrenciye "davraınş kazandırına" açısından 
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"Akademik Benlik Kavramı Ölçeği" uyguladığım ve öğrenciyi bununla "motive ettiğini" 

ifade etmiştir. 

3.6. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERLE DOGRUDAN ÇALIŞMA 

YAPMAYAN REHBER ÖGRETMENLER 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) özel gereksinimli öğrencilerle doğrudan çalışma 

yapmadığım söylemiştir. Onur öğretmen kaynaştırma kararı olan öğrenciler ile "genel 

görüşme" dışında "bir şey yapmadığım" belirtmiştir. 

3.7. REHBER ÖGRETMENLERİN KA YNAŞTIRMA UYGULAMALARıNDA 

ÖZEL GEREKSNİMI.ıİ ÖGRENCİLERDEN KA YNAKLANDIGINI 

DÜŞÜNDÜKLERİ SORUNLARA İLİşKİN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

3.7.1. Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerden kaynaklandığını 

düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.7.1.1. Yoğun davranış sorunları 

Rehber öğretmenlerden dördü (Ceren, Fatma, Gamze, İlkay) özel gereksiniınli 

öğrencilerin yoğun davranış sorunları olduğunu söylemiştir. Ceren öğretmen "saldırgan 

davranışları" olan "birinci sımf' öğrencisinin "arkadaşlarına vurma, yerdeki bir şeyi alıp 

yeme ve öğretmene karşı şiddet içerikli davranışlar sergileme" gibi sorun davranışları 

olduğunu ifade etmiştir. Ceren öğretmen bu öğrenciyi "RAM'a yönlendirdiklerini" ve 

oradan çıkan karara göre öğrenciyi "anasımfına yerleştirdiklerini" sözlerine eklemiştir. 

Gamze öğretmen de, 8. sımftald işitme problemi olan bir öğrencilerinin arkadaşlarıyla 

"problem yaşadığım, kavga ettiğini ve tartışmaya girdiğini" belirtmiştir. İlkay öğretmen 

ise, özel gereksinimli bir öğrencisinin "arkadaşı ona karşı hiçbir şey yapmamış olsa bile 

ona vurduğunu, küfür ettiğini ve tükürdüğünü" dile getirmiştir. 
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3.7.1.2. Özel gereksiniınli öğrencinin normal gelişim gösteren öğrenciler 

tarafından kabul edilmemesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (İlkay, Kerem) özel gereksinimi i öğrencinin norma1 

gelişim gösteren öğrenciler tarafından kabul edilmediğini söylemiştir. Kerem öğretmen 

"kayrraştırma raporu" olan bir öğrencinin "sınıfta kabul edilmediğini," bunun üzerine 

kendisinin bu "öğrenci ile görüşme" yaptığım ifade etmiştir. İlkay öğretmen de özel 

gereksinirnli öğrencileri "sınıfa kabul ettirmek" durumunda olduklarını; ancak, normal 

gelişim gösteren öğrenciler ve ailelerinin bu öğrencileri kolay "kabul etmek 

istemediklerini" dile getirmiştir. 

3.7.1.3. Okula devam problemi 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) özel gereksinimli bir öğrencisinin okula 

devam problemi olduğunu söylemiştir. Gamze öğretmen "görme problemi olan" bir 

öğrencisinin "okula gelmek istemediğini ve devamsızlık problemi" olduğunu ifade etmiştir. 

3.7.1.4. Öğrencinin not kaygısı nedeniyle öğretmenlerini rahatsız etmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) öğrencinin not kaygısı nedeniyle öğretmenlerini 

rahatsız ettiğini söylemiştir. Onur öğretmen özel gereksiniınli bir öğrencisinin sürekli not 

kaygısı yaşadığım, öğretmenlerine "Beş alacak mıyım? Zayıf a1mıcam di mi?" gibi 

sızlamna1an olduğunu, kendisine gelip "öğretmenleri şikayet ettiğini" ve öğretmenlerin de 

bu durumdan "bıktığım" belirtmiştir. 

3.7.1.5. İkinci kademe de öğrencilerin daha çokzorlanması 

Rehber öğretmenlerden biri (Derya) ikinci kademede öğrencilerin daha çok 

zorlandığım söylemiştir. Derya öğretmen "sosyal kabul" açısından öğrencilerin "ikinci 

kademede" daha çok "zorluk" yaşadıklarını belirtmiştir. 
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3.7.2. Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerle ilgili yapılabilecek 

çalışmalara yönelik önerileri 

3.7.2.1. Öğrencilere etüt saatleri konması 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) öğrencilere etüt saatleri konmasım önermiştir. 

Onur öğretmen "kaynaştırma kararı olan öğrencileri 6 saat boyunca zorla sımfta tutmaya" 

gerek olmadığım, "matematik, fen bilgisi ve hayat bilgisi" gibi "temel dersleri" gördükten 

sonra öğrencinin "sosyal becerilerini, kendine güven duygusunu geliştirebileceği etüt 

çalışmalarımn" yapılabileceğini, "okulortamında" bu öğrenciler için "etüt ortamları 

oluşturulabileceğini" belirtmiştir. 

3.7.2.2. Öğrenciye başarı duygusu tattırma 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) öğrenciye başarı duygusunu tattınnanın gereldi 

olduğunu söylemiştir. Onur öğretmen özel gereksiniınli öğrencilere "farklı faaliyetlerle, bir 

şeyler yapabilme ve başarma" duygusunu tattırmamn "önemli" olduğunu; bu öğrencilerin 

"yaptıkları çalışmaların" diğerleri kadar "önemsenmediğini," çok "çaba sarf ederek 

başarabildiklerinin" öğrencilerin kendilerinin de "farkında olduğunu" ve bu durumun 

onlarda "yılgınlık, bezginlik, bitkinlik yarattığım" ifade etmiştir. 

3.7.2.3. Öğrencilerin sosyal kabulü ile ilgili çalışma 

Rehber öğretmenlerden biri (İlkay) öğrencilerin sosyal kabulü ile ilgili çalışmayı 

önenniştir. İlkay öğretmen "aileye, öğrenciye, öğretmene ve rehber öğretmene" önce bir 

"kabullendirme" sonra da bir "umutlandırma süreci yaşatmak," özel eğitim konusunda 

"herkesi bilinçlendinnek ve kabullendirmek" gerektiğini belirtmiştir. 

3.7.2.4. Tüm eğitim çalışanlarının bilgilendirilmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) tüm eğitim çalışanlarımn bilgilendirilmesi 

gerektiğini söylemiştir. Meryem öğretmen "eğitim alamndaki tüm çalışanların" 

kaynaştırmayla ilgili "bilgilendirilınesi" gerektiğini ve "hizmetlisinden tutun da okul 
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müdürünün, öğretmenlerin, herkesin" bu konuda "bilgi sahibi" olması gerektiğini 

belirtmiştir. 

3.8. OKULA KAYıTLı OLUP SONRADAN KAYNAŞTIRMA KARARI 

ÇıKARTıLAN ÖGRENCİLER 

3.8.1. Öğrencinin okulda fark edilmesi 

Rehber öğretmenlerden sekizi (Derya, Fatma, Gaınze, Gözde, ilkay, Kerem, 

Meryem, Onur) öğrencinin okulda fark edildiğini ve kaynaştırma kararımn sonradan 

çıkartıldığım söylemiştir. Fatma öğretmen öğrencinin okulda "öğretmen tarafından fark 

edildiğini", daha sonra öğretmenin kendisini "durumdan haberdar" ettiğini, "aileyle ya da 

öğretmenle görüşüldüğünü" ve öğrencideki "farldılık fark edildiği zaman" öğrenciyi 

"RAM'a yönlendirdiklerini" belirtmiştir. Meryem öğretmen öğrencinin "kaynaştırma 

kararı" alabileceğini; durumu "sımf öğretmeninin fark ettiğini," öğrenciyi "birlikte 

yönlendirdiklerini" ve öğrencinin "ayın sımfa devam ettiğini" ifade etmiştir. Derya 

öğretmen başka bir okuldan gelen ve "kaynaştırma kararı olan bir öğrencisinin" sımfa 

"yerleştirilmesi" ile ilgili bir olay yaşamadığım, "tespitlerin okulda" yapıldığım, bir "sorun 

olduğunu düşündükleri" öğrenciyi "yönlendirdiklerini" ve "kaynaştırma kararı çıktığım" 

dile getirmiştir. 

3.8.2. Ailenin okulun haberi olmadan kaynaştırma raporu alması 

Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) ailenin okulun haberi olınadan kaynaştırma 

raporu aldığım söylemiştir. Bilge öğretmen bazı "ailelerin" kendilerinin çoculdarım 

"RAM'a götürdüğünü ve kaynaştırma raporu çıkartabildiğini," okulolarak bu durumdan 

"haberlerinin olmadığım" belirtmiştir. 



D. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.9. REHBER ÖGRETMENİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERİN 

AİLELERİYLE YAPTı Gl ÇALIŞMALAR 

3.9.1. Özel gereksinimli öğrencilerinin aileleriyle görüşme yapılması 
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Rehber öğretmenlerden altısı (Ceren, Derya, Gaınze, İlkay, Kerem, Meryem) özel 

gereksinimli öğrencilerinin aileleriyle görüşme yaptığım söylemiştir. Derya öğretmen 

"öğretmenle birlikte" özel gereksiniınli öğrencisinin "ailesiyle görüştüğünü" ve öğrenciyi 

"takip ettiğini" belirtmiştir. Kerem öğretmen de özellikle "birinci sımfın üzerinde çok 

durduğunu" ve çocuğu ''birinci sımfta olan aileler" ile sık sık "toplantı" yaptığım ifade 

etmiştir. Gaınze öğretmen "senenin başında" özel gereksinimli öğrencilerinin "aileleriyle" 

bir araya gelerek "görüşme" yaptığım ve "teoride hiçbir problem" yaşamadıldarım dile 

getirirken, Meryem öğretmen özel gereksinimli öğrencide bir "ilerleme olmadığım" 

gördüğünde "ailesiyle konuştuğunu" belirtmiştir. İlkay öğretmen ise, okulunun bulunduğu 

çevredeki ailelerin "eğitim seviyesi düşük" olduğu için ailelerle görüşme yaparken, 

"onların düzeyine inerek daha basit keliınelerle" görüşlerini anlatmaya çalıştığım ifade 

etmiştir. 

3.9.1.1. Aile görüşmelerinin içeriği 

3.9.1.1.1. Destek eğitim konusunda ailelere bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden beşi (Bilge, Ceren, Gözde, İlkay, Meryem) destek eğitim konusunda 

ailelere bilgi verdiğini söylemiştir. İlkay öğretmen "etkili ve faydalı" olduğuna inandığı 

için aileyi "özel eğitim kuruınlarına yönlendirdiğini" belirtmiş ve kaynaştınna 

uygulamalarımn okulda "tek başına" iyi uygulanamadığım ifade etmiştir. Gözde öğretmen 

ailelere "özel eğitiın" ıçın "hangi okullardan yararlanabilecekleri" konusunda 

"yönlendinneler" yaptığım ve "özel eğitim desteği" almalarım sağladığım dile getirmiştir. 

Ceren öğretmen ise, "kaynaştınna kararından" soma "destek eğitim" alması konusunda 

aileyi "yüreklendirdiğini," ailenin de çocuğundaki "ilerlemeleri gördüğünde" kendisini 

"daha iyi hissettiğini" belirtmiştir. 
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3.9.1.1.2. Yıl boyunca yapılacak çalışmalar hakkında ailelere bilgi 

verme: Rehber öğretmenlerden dördü (Gaınze, Gözde, Meryem, Onur) yıl boyunca 

yapılacak çalışmalar hakkında ailelere bilgi verdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen "ilk 

etapta" ailenin çocuğunun "durumunu kabul etmek istemediğini;" bu yüzden, onlara 

durumu daha "yuınuşatarak anlatmaya" çalıştığını, açıklama yaparken de "zihin engelli" 

terimini kullarımadığını dile getirmiştir. Gözde öğretmen ayrıca, aileye çocuklarının 

"öğrenme güçlüğü" yaşayabileceğini, "yaşıtları ile aynı seviyede gitmeyebileceğini" ama 

bu "açığı kapatmanın kendi elinde" olduğunu, onların "desteğine" çok "ihtiyaç 

duyduklarını" anlatarak, "onları neler yapabilecelderi konusunda bilgilendirdiğini" 

sözlerine eklemiştir. Onur öğretmen de aileleri "BEP konusunda bilgilendirdiğini" ifade 

etmiştir. Meryem öğretmen ise, "planları" göstererek "yıl boyunca yapılacak çalışmalar" 

haklonda aileye "bilgi" verdiğini belirtmiştir. Meryem öğretmen ayrıca, aileye "birlikte" 

çalışacaldarını söylediğini, yapacakları "çalışmalarda" ailenin de "destek ve yardımcı" 

olmasını istediğini, "yapılması gereken çalışmaları" onlara anlatarale "aileyi işin içine 

kattığını" ve öğrenci "ilerleme kaydettiğinde" de "bunda senin de payın var" şeldinde 

aileye "dönüt verdiğini" sözlerine eldemiştir. 

3.9.1.1.3. Tanı ve tanılama süreci hakkında ailelere bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden dördü (Fatma, Gamze, Gözde, Kerem) tanı ve tanılama süreci hakkında 

ailelere bilgi verdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen RAM' da "tanılama" yapıldığı zaman 

"kaynaştırma raporu" çıkacağının aileye söylendiğini ama yine de ailelerin kafasında çok 

"net bir fikir" oluştuğunu düşünmediğini; ailelerin kendisine geldilderinde genellilde 

"kaygılı" olduldarını belirterek, onlara "kaynaştırma karannın ya da kaynaştırma raporunun 

ne demek olduğunu anlatmaya çalıştığını" ifade etmiştir. Gamze öğretmen de "RAM'a 

yönlendinneden önce" ailelerle "görüştüğünü," onlara "durumu" anlattığını, "rapor alma 

ihtimali" olabileceğini, sonuç ne olursa olsun sene boyunca "her zaman görüşeceklerini," 

herhangi bir "problem yaşadıldarında" kendisine "gelınelerini" söylediğini belirtmiştir. 

3.9.1.1.4. Kabul süreciyle ilgili ailelere bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden üçü (Ceren, Kerem, Meryem) kabul süreciyle ilgili ailelere bilgi verdiğini 

söylemiştir. Meryem öğretmen ailelere çoculdarıyla "iletişimi" koparınamaları, "toplum" 

içine bu çocuğu "kazandırmalan" için "yapmaları gerekenleri" anlattığını, örneğin, 

"gezıneye giderken" sadece "normal çocuğu değil bu çocuğu" da götürnıesi, "alışveriş" 
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yaparken "ona sorması" gibi öğrenciyi "hayata hazırlama" konusunda aileyi 

"yönlendirdiğini ve bilgi verdiğini" dile getirmiştir. Meryem öğretmen ailenin kendisi 

"yıpransa" ve öğrenciyi de "yıpratsa" da sonunda durumu "kabul etmek zorunda kaldığını" 

ifade etmiştir. Ceren öğretmen ise, çocuğunun durumunu "kabul etmeyen" bir anneye 

bununla ilgili bir "kitap" verdiğini, annenin bu "kitabı okuduğunu;" ayrıca, anneyle "farklı 

deneyimleri paylaştığında," annenin kendini "daha iyi hissettiğini," durumu "kabul 

ettiğini" ve "çocuğunun ilerlemesi yönünde bir şeyler yapmaya başladığını" dile 

getirmiştir. 

3.9.1.1.5. Çocuklarının gelişimi hakkında ailelere bilgi verme: Rehber 

öğretmenlerden ikisi (Gamze, Meryem) çocuklarının gelişimi hakkında ailelere bilgi 

verdiğini söylemiştir. Gamze öğretmen ailelerle öğrencide "gelişme olup olmadığı ve özel 

eğitime devam edip etmediği" hakkında "görüştüklerini" ifade etmiştir. Meryem öğretmen 

ise, aileyle "toplantı" yapıp çocuğun "performansı ve yapılacak işlemler" hakkında "bilgi" 

verdiğini belirtmiştir. 

3.9.1.1.6. Kişisel balrnn becerileri konusunda ailelere bilgi verme: 

Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) kişisel bakım becerileri konusunda ailelere bilgi 

verdiğini söylemiştir. Bilge öğretmen öncelci yıllarda "kişisel temizlilderini" yapamayan 

"iki özel gereksinimli kız öğrencisi" olduğunu, bu öğrencilerin ailelerini "çağırarak" 

çocuklarının "hijyen temizliğini" konlı·ol etmeleri gerektiğini, arkadaşlarının bu konudan 

"rahatsız" olduğunu belirttiğini; "ped kullanımı ve vücut temizliği" ile ilgili çoculdarını 

"yönlendirmeleri" gerektiği konusunda aileleri "bilgilendirmeye" çalıştığını ifade etmiştir. 

3.9.1.1.7. Kaynaştırma süreci ve yasal haklar konusunda ailelere bilgi 

verme: Rehber öğretmenlerden biri (Gözde) kaynaştınna süreci ve yasal haklar konusunda 

ailelere bilgi verdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen ailelerin kaynaştırmayla ilgili 

genellikle ''birbirlerinden yanlış şeyler" duyduklarını, o konuda aileleri "aydınlattıklarını," 

onlara "yasal haklarından" bahsederek, özel eğitime "yönlendirdiklerini" ve durumla ilgili 

"daha net ve onların anlayabileceği düzeyde bilgi verdiklerini" belirtmiştir. 

3.9.1.1.8. Mesleğe yöneltmeyle ilgili bilgi verme: Rehber öğretmenlerden 

biri (Derya) ailelere mesleğe yöneltmeyle ilgili bilgi verdiğini söylemiştir. Derya öğretmen 

"mesleğe yöneltmeyle" ilgili aileyi hazırlarken, onlara süreIdi öğrenciyi "mezun 
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edeceklerini" ama öğrenciden "akademik olarak çok bir şey bekleyemeyeceklerini telkin 

ettiğini" belirtmiş; ailenin sürekli ya çocuğum "okuldan atılırsa," ya bir "meslek sahibi 

olamazsa" gibi "kaygılarla" kendisine geldiğini belirtmiştir. 

3.9.1.1.9. Okula devam konusunda aileyle konuşma: Rehber 

öğretmenlerden biri (Gamze) okula devam konusunda aileyle konuşma yaptığını 

söylemiştir. Gamze öğretmen okula sürekli "devam etmeyen" gönne problemi olan bir 

öğrencisinin ailesine öğrenciyi okula "devamlı" getirirlerse, öğrencinin "okula daha çabuk 

alışacağım;" "kopuk kopuk" geldiği için "ev hayatımn" ona "cazip" geldiğini ve bu 

yüzden, evde kalmayı "tercih" ettiğini, "okul hayatının onu zorladığım" ama devam 

etmemesinin de öğrenciyi "sosyal beceri" anlamında "geriye götürdüğünü" söylediklerini 

belirtmiştir. Gamze öğretmen bu çabalarımn yeterince"etkili olmadığım" düşündüğünü, 

öğrencinin "zaman zaman okula geldiğini" ama "beden eğitimi" gibi "belirli derslere 

gelmek istemediğini" dile getirmiştir. 

3.10. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİYLE BİRE-BİR 

ÇALIŞMA YAPMAYAN REHBER ÖGRETMENLER 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Fatma, İlkay) özel gereksinimli öğrencilerin 

aileleriyle bire-bir çalışma yapmadıklarım söylemiştir. İlkay öğretmen özel gereksinimli 

öğrencilerin aileleriyle "bire-bir yürüttüğü bir çalışma olmadığım," ailelere sadece 

"rehberlik" yaptığım ifade etmiştir. Fatma öğretmen de öğrencilerin "tespit edilmesi ve 

bilgi almalc" dışında ailelerle yaptığı herhangi bir "çalışma olmadığını;" çünkü sınıf 

öğretmeninin aile ile "iyi bir diyaloğu" olduğunu ve ailenin de "bilgili" olduğunu dile 

getirmiştir. 



3.11. REHBER ÖGRETMENLERİN KA YNAŞTIRMA UYGULAMALARIYLA 

İLGİLİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİNDEN 
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KA YNAKLANDIGINI DÜŞÜNDÜKLERİ SORUNLARA İLİşKİN GÖRÜŞLERİ 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.11.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinimli 

öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.11.1.1. Çocuğunun durumunu kabul etmeme 

Rehber öğretmenlerden dokuzu (Bilge, Ceren, Derya, Fatma, Gamze, İlkay, Kerem, 

Meryem, Onur) özel gereksiniınli öğrencilerin ailelerinin çocuğunu durumunu kabul 

etmediğini söylemiştir. Gamze öğretmen küçük sımflarda, özellikle, ''birinci ve ikinci" 

sımflarda çok ''büyük umutlar ve hayallerie" okula başlandığından, aile için çocuğun 

"akademik başarısımn" çok "önemli" olduğunu; bu yüzden de çocuğun "durumunu" 

ailelerin "kabullenmesinin" çok "zor" olduğunu belirtmiştir. İlkay öğretmen ailelerin 

"çevrenin de etkisi" ile çocuklarının "durumunu kabullenmek istemediklerini," birçoğunun 

çocuğunun "etiketlenmesinden rahatsız" olduğunu; ancak, aileler "durumu 

kabullenmedikçe doğru ve etkili sonuçlar elde edilemediğini" dile getirmiştir. Ceren 

öğretmen "çocuğun durumu" hakkında ailelerle "görüştükleri" halde ailelerin çocuğunun 

yetersizlik gösterdiğini "kabul etmediklerini," bir ailenin çocuğunun "normal" olduğunu, 

"havale geçirdiği için yavaş öğreneceğini" söylediğini, bir başka ailenin de süreldi "Neden 

benim çocuğum?" diye "isyan ettiğini" ifade etmiştir. Meryem öğretmen de çocuğunun 

durumunu kabul etmek istemeyen bir ailenin çocuğuyla "ilgilenmediği" için "okuma

yazmayı öğrenemediğini," aileler çocuklarının "durumunu kabul ederse, problemin 

yarısımn çözülmüş olacağım" belirtmiştir. Kerem öğretmen okula sonradan gelen bir 

öğrencinin "durumunu" ailenin "sakladığım," geldiği okulu arayarak öğrencinin 

"kaynaştırma kararı" olduğunu öğrendiklerini, ailenin bu duruma "her gittiğim yerde 

çocuğuınu etiketliyorsunuz," burada da "yine aym şey" şeklinde "tepki" gösterdiğini dile 

getirmiştir. Bilge öğretmen ise, ailelerin kesinlikle çocuklarımn duruınunu "kabul etmede" 

bir "dirençleri" olduğunu ve "özel eğitim" konusunda da "isteIdi olmadıldarım" ifade 

etmiştir. Bilge öğretmen ayrıca, bu konuda "çevre baskısımn çok olduğunu," çocuklarında 

birtakım "davraınş problemi" olduğunu hisseden ailelerin çocuğunu "sokağa çıkarınadığım, 
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misafir kabul etmediğini," özel eğitim kurumlarına karşı "direnç" gösterdilderini ve "geri 

zekalılar okuluna çocuğumu göndermem" şeklinde bir "tavırları" olduğunu sözlerine 

eklemiştir. 

3.11.1.2. Ailelerin eğitim seviyesinin düşük olması nedeniyle çalışmaların 

istenilen düzeyde yürümemesi 

Rehber öğretmenlerden üçü (Fatma, İlkay, Onur) ailelerin eğitim seviyesinin düşüle 

olması nedeniyle çalışmaların istenilen düzeyde yürümediğini söylemiştir. İlkay öğretmen 

aile ile ilgili yaşanan "kilit sorunun" okulun bulunduğu bölgenin "eğitim seviyesinin çok 

düşük" olması olduğunu dile getirmiştir. Fatma öğretmen özel gereksinimli ili öğrencisinin 

anneleri ile "görüştüğünü," her ild annenin de "sosyal" olmadığım, daha çok "içe kapanık, 

kendini ifade edemeyen ve çocuğuyla da konuşmayan" anneler olduğunu ifade etmiştir. 

Onur öğretmen özel gereksiniınli bir öğrencisinin "babasımn" çocuğa "baskı" uyguladığım, 

çocuğunun aslında "zeld" olduğunu düşündüğünü, "yeterli çalışmıyorsun, niye 

çalışmıyorsun" diyerek çocuğa "şiddet uyguladığım" ve sonuç olarak, çocukta "panik, 

korku ve heyecan" meydana geldiğini belirtmiştir. 

3.11.1.3. Ailelerin yapılan önerileri uygulamaması 

Rehber öğretmenlerden ildsi (Fatma, Meryem)· ailelerin yapılan önerileri 

uygulamadığım söylemiştir. Fatma öğretmen ailelerin özel gereksinimli çocuklarına karşı 

"sorumlululdarım yerine getirmediklerini" ve bundan dolayı "zorluk yaşadıldarım" 

belirterek, bu ailelerin "ben iyi bir anneyim, eksik bir şey yapmadım" gibi düşüncelerle 

sorumlulule almaktan "kaçtıldarım" ve çoculdarı hakkında "görüşmeye gelmek 

istemediIderini" dile getirmiştir. Meryem öğretmen de çok "sorunlu aileler" olduğunu, 

tarafindan yapılan önerilere "önem verenler" olduğu gibi "önem vermeyenler" de 

olduğunu, ne yazık Id her ailenin "söylenen her şeyi yapmadığını" belirtmiştir. 

3.11~ı.4. Ailelerin çağırıldıklarında okula gelmemesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Gamze, Meryem) ailelerin çağırıldıldarında okula 

gelmediğini söylemiştir. Gamze öğretmen özel gereksiniınli öğrencilerin ailelerinin 

"toplantılara katılmadığım" ifade etmiştir. Meryem öğretmen de ailelerin "çağrılsalar da 
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okula gelmediklerini," okula gelmeyerek "problemlerden uzak olduklarını sandıklarını" 

belirtmiştir. 

3.11.1.5. Ailelerin çocuklanna ilişkin beklentilerinin yüksek olması 

Rehber öğretmenlerden biri (Derya) ailelerin çocuklarına ilişkin beklentilerinin 

yüksek olduğunu söylemiştir. Derya öğretmen bir öğrencisinin ailesinin okula her gelişinde 

"gözlerinin dolduğunu," en azından bir "polis olsaydı, askeri liseye gitseydi" dediğini, 

çocuğuna ilişkin "beklentilerinin yüksek" olduğunu ama o aileye bu öğrenci "asla 

yapamaz" demenin de "çok zor bir şey" olduğunu dile getirmiştir. 

3.11.1.6. Özel gereksinimli öğrencilerin ailelerinin kaynaştırmaya bakış açısı 

Rehber öğretmenlerden biri (İlkay) özel gereksinimli öğrencilerin ailelerinin 

kaynaştırmaya bakış açılarının farklı olduğunu söylemiştir. İlkay öğretmen ailelerin bu 

konudaki görüşlerini şöyle sıralamıştır: İlkay öğretmen ailelerin bazılarının çocuklarının 

"durumunu çok iyi kabullendiğini," bazı ailelerin de "kaynaştırma kararına sevindiğini" ve 

duygularını "yaşasın, çocuğum hiç sınıfta kalmadan geçecek" sözleriyle ifade ettiğini 

belirtmiştir. İlkay öğretmen "kaynaştırma kararı yeni çıkan" bir başka ailenin ise, durumu 

"kabullenmek istemediğini;" ancak, "bir süre s oma'" bu ailenin de "duruma alışacağını" 

düşündüğünü ifade etmiştir. 

3.11.2. Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle yapılabilecek 

çalışmalara yönelik önerileri 

3.11.2.1. Okul, öğretmen ve ailenin işbirliği içinde çalışması 

Rehber öğretmenlerden altısı (Bilge, Ceren, Fatma, Gamze, İlkay, Meryem) okul, 

öğretmen ve ailenin işbirliği içinde çalışması gerektiğini söylemiştir. Meryem öğretmen 

"aileye sağlanacak desteğin" çok "önemli" olduğunu belirtmiş; çocuğa sadece "akademik" 

becerilerin değil, "özbakım becerileri" gibi "evde kazandırılması gereken" birçok davranış 

olduğunu; bu yüzden, aile ile "daha sık görüşmenin ve iletişimin şart" olduğunu dile 

getirmiştir. İlkay öğretmen sınıf öğretmenlerine "özel eğitim kurumu, öğretmen ve aile" 

olarak "birlikte" çalışmalarını önerdiğini ve ''birlikte ilerlerseler, çocukta yol 

alabileceklerini" belirttiğini ifade etmiştir. Gamze öğretmen "işbirliği içinde olmalarının" 
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gerekliliğine hepsinin "inandığım" ve "ailelerin" kendilerinden "davet" beklediklerini dile 

getirmiştir. Ceren öğretmen "aile, sımf öğretmeni ve rehber öğretmenin katılımıyla" ve 

biraz daha bu iş "ciddiye alınarak" bu öğrencilerle ilgili "iyi çalışmalar" yapılabileceğini 

düşündüğünü ifade etmiştir. Fatma öğretmen ise, "aile, öğretmen ve okul yönetiminin bir 

ekip olarak" kaynaştırma uygulamalarım "hayata geçirmesi" ve çalışmaları "sistemli olarak 

takip etmesinin" önemli olduğunu dile getirmiştir. 

3.11.2.2. Ailelere alan uzmanları tarafından eğitim verilmesi 

Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, Ceren, Fatma) ailelere alan uzmanları tarafından 

eğitim verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bilge öğretmen "alan uzmanlarımn" ailelere 

yönelik "profesyonel bir seminer ya da grup çalışması" yapmasımn "faydalı" olacağım, 

aileler "bilinçlendiği" zaman öğretmeni de "çalıştudığım" dile getirmiştir. Bilge öğretmen 

ayrıca, kesinlikle ailelerin "bilinçlendirilmesi" gerektiğini, ailelerle daha "profesyonel 

düzeyde" kişilerin çalışmasımn "yararlı" olacağım düşündüğünü ve ailelere verilecek 

eğitimin "yaz dönemlerinde" yapılabileceğini de sözlerine eldemiştir. Fatma öğretmen de 

"kaynaştırma ve özel eğitim" denildiği zaman "geri zekalı" bir çocuğun "alda geldiğini," 

bunun öyle bir "anlama gelmediğinin ve farldılıklar" olabileceğinin ailelere "onların 

düzeyinde örneklerle anlatılmasım" önermiştir. Fatma öğretmen ayrıca, özel eğitim 

"damşma merkezleri" oluşturulursa, "faydalı" olacağım da sözlerine eldemiştir. 

3.11.2.3. Ailelerle görüşmeler yaparak bilgi verme 

Rehber öğretmenlerden üçü (Fatma, Gamze, Meryem) ailelerle görüşmeler yaparak 

bilgi vermek gerektiğini söylemiştir. Fatma öğretmen özel gereksinimli öğrencilerin 

aileleriyle daha "sistemli görüşmeler" yapılarak, Gamze öğretmen de "ailelere" yönelik 

"standart birtakım grup çalışmaları" yapılarale ailelerin "bilgilendirilmesi" gerektiğini ifade 

etmişlerdir. 

3.11.2.4. Ailelerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Fatma, ilkay) ailelerin bir araya gelerek deneyimlerini 

paylaşması gerektiğini söylemiştir. Fatma öğretmen "aile damşmanlığı" yapılabileceğini, 

"aym durumu yaşamış eğitimli ve bilinçli" ailelerden "diğer ailelere damşmanlık" 
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yapmasının istenebileceğini ve bu amaçla "Ben Mutlu Bir Down Annesiyim" kitabım 

ailelere örnek gösterdiğini belirtmiştir. İlkay öğretmen de ailelerin "diğer ailelerle" 

görüşmesini sağlayarak, çocuğunun "durumunu kabullendirmek" gerektiğini, bunun için 

ailelerin bir araya getirilerek bir "grup terapisi" ortamının yaratılmasımn çok "etkili 

olabileceğini" ifade etmiştir. 

3.11.2.5. Ailelerin sivil toplum örgütleri aracılığıyla bir araya gelmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Derya) ailelerin sivil toplum örgütleri aracılığıyla bir 

araya getirilmesini önermiştir. Derya öğretmen "özel gereksinimli öğrencilerin ve 

ailelerinin" belirli bir "demekle iletişime geçmelerini" ve derneğe üye olduklarında, hem 

"demek bünyesindeki uzmanlardan" hem de "birbirlerinden destek. alınalarımn" çok iyi 

olacağım düşündüğünü belirtmiştir. 

3.11.2.6. Kaynaştırma için başarılı okulların seçilmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) kaynaştırma uygulamaları için başarılı 

okulların seçilmesi gerektiğini söylemiştir. Meryem öğretmen özel gereksiniınli 

öğrencilerinin "yerleştirileceği okulların" ildeki "başarılı okullar" arasından "özel 

seçilmeleri" gerektiğini, bu çocuklar "iyi çevrelerdeki" okullara gönderilirse, bu sayede 

ailelerin "daha bilinçli" olabileceğini ve bu çocukların "daha kolay kazarulabileceğini" 

düşündüğünü ifade etmiştir. 

E. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLER 

3.12. REHBER ÖGRETMENLERİN NORMAL GELİşİM GÖSTEREN 

ÖGRENCİLERLE Y APTlGI ÇALIŞMALAR 

3.12.1. Özel gereksininıli öğrencinin sosyal kabulü için normal gelişim gösteren 

öğrencilerle çalışmalar yapma 

Rehber öğretmenlerden sekizi (Bilge, Ceren, Derya, Gamze, Kerem, İlkay, 

Meryem, Onur) özel gereksinimli öğrencinin sosyal kabulü için nonnal gelişim gösteren 

öğrencilerle çalışmalar yaptığım söylemiştir. Derya öğretmen "bilişsel" anlamda bir şey 

yapmasalar bile, sımfın öğrenciyi "kabul etmesi" ile ilgili ya da öğrencinin "duygusal 
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desteğe ihtiyacı" olduğu durumlarda "sınıf çalışmaları," bazen de "küçük grup çalışmaları" 

yaptığım ve özel gereksinimli öğrenciyi "şikayet eden" gruplarla "dönüşümlü" olarale 

yaptığı "çalışmalar" olduğunu dile getirmiştir. Derya öğretmen ayrıca, öğrencinin "sımf 

arkadaşları" tarafından "dışlanması" söz konusuysa, "farklılıklar üzerine çalıştıklarım ve 

empati çalışmaları" yaptıklarım sözlerine eklemiştir. Meryem öğretmen de, normal gelişim 

gösteren öğrencileri "grup grup" alıp "konuştuğunu," öğrenciyi "aralarına almalarını" 

istediğini, bazen "sımfça da konuştuklarını" ve öğrencinin "güzel yönlerini" onlara 

gösterdiğini, "kabullendirmeye" çalıştıklarım belirtmiştir. Kerem öğretmen ise, sımf 

öğretmeni ile "birlikte" sımftan özel gereksinimli öğrenciyi "çıkararak" sımf arkadaşları ile 

"konuştuklarım" ve sımf ortamında çocuğun "kabul edilebilmesi için alt yapı oluşturmaya" 

çalıştıklarım ifade etmiştir. 

3.12.2. Normal gelişim gösteren öğrencilere özel gereksinimli öğrenci hakkında bilgi 

verme 

Rehber öğretmenlerden üçü (Gamze, İlkay, Onur) normal gelişim gösteren 

öğrencilere özel gereksinimli öğrenci hakkında bilgi verdiğini söylemiştir. Onur öğretmen 

özel gereksiniınli öğrencinin olmadığı bir zamanda "öğrencinin durumu" ile ilgili "sınıf 

arkadaşlarına gerekli açıklamaları an1ayabilecekleri düzeyde" yaptığını, öğrencinin "özel" 

bir öğrenci olduğunu, bazı şeyleri onlardan "daha geç yapabileceğini, birilerine daha çabuk 

kanabileceğini uygun bir dille" ifade ettiğini belirtmiştir. Gamze öğretmen de özel 

gereksinimli öğrencinin "olmadığı bir zamanda" sınıfa girerek diğer öğrencilere 

arkadaşlarımn "durumu" halelcında "bilgi" verdiğini, onun yerine kendilerini koyarak, 

"empati kurmalarım istediğini," çok "detaya girmeden duruınu kısaca açıkladığını" 

belirtmiş, bu konuyla ilgili genel olarale bir "sıkıntıları olmadığım" da sözlerine eklemiştir. 

3.12.3. Normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli öğrenciyle iletişimini 

kontrol etme 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) normal gelişim gösteren öğrencilerin özel 

gereksinimli öğrenciyle iletişimini kontrol ettiğini söylemiştir. Gamze öğretmen "görıne 

yetersizliği olan" öğrencisi için zaman zaman sımfına gidip "arkadaşlarına öğrenciye 

destek olup olmadıklarnn sorarale" duruınu "kontrol" ettiğini ifade etmiştir. 



3.13. NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERLE DOGRUDAN 

ÇALIŞMA YAPMAYAN REHBER ÖGRETMENLER 

86 

Rehber öğretmenlerden üçü (Fatma, Gamze, Gözde) normal gelişim gösteren 

öğrencilerle doğrudan çalışma yapmadığım söylemiştir. Gözde öğretmen şu ana kadar 

sımftaki "normal gelişim gösteren" öğrencilerle yaptığı "doğrudan bir çalışma olmadığım" 

belirtmiştir. Gözde öğretmen ayrıca, özel gereksinimli öğrencinin olduğu sımfa "grup 

rehberliği" yapmale için girdiğinde, öğretmenin özel gereksinimli öğrenciyle ilgili "daha 

önce" sımfa "bilgi vermediğini" ama diğer çocukların bir şekilde özel gereksinimli 

öğrencinin "kendilerinden farklı" olduğunun "farkında olduklarım" ve "net bilgi" 

verilmediği için "yanlış bilgilere" sahip olduldarım gördüğünü söylemiştir. Gözde 

öğretmen; bu konuda öğretmene "daha erken bilgi vermesi gerektiğini" söylemek için "geç 

kaldığım" düşünüp kendini "kötü hissettiğini" de sözlerine eklemiştir. Fatma öğretmen de 

öğrenci sımfa "yeni" geldiğinde "uyum" sağlaması için "birçok çalışma" yapılması 

"gerekebileceğini;" ancale, kendisinin normal gelişim gösteren öğrencilerle bugüne kadar 

"hiçbir çalışma yapmadığım" ifade etmiştir. 

3.14. REHBER ÖGRETMENLERİN NORMAL GELİşİM GÖSTEREN 

ÖGRENCİLERLE ÇALIŞMA YAPMAMASINlN NEDENLERİNE İLİşKİN 

GÖRÜŞLERİ 

3.14.1. Öğrencinin okula kayıtlı olup kaynaştırma kararının sonradan gelınesi 

nedeniyle çalışma yapılınaması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Ceren, Fatma) öğrenci okula kayıtlı olduğu ve 

kaynaştırma kararı sonradan geldiği için çalışma yapılınadığım söylemiştir. Ceren 

öğretmen öğrencilerinin zaten sımfta "öğrenimine devam ederken" kaynaştırma kararımn 

"sonradan çıktığım" ve öğrencinin "kaynaştırma kararından sonra da aym sımfa devam 

ettiğini;" bundan dolayı da sımfımza "böyle birisi gelecek" şeklinde bir "açıklama" 

yapmalarına "gerek olmadığım," çünlcü zaten sımfın öğrenciyi "kabullenmiş olduğunu" 

dile getinniştir. 
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3.14.2. Öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri gerektiğinin düşünülmesi nedeniyle 

çalışma yapılmaması 

Rehber öğretmenlerden biri (ilkay) öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri gerektiğini 

düşündüğü için çalışma yapmadığını söylemiştir. ilkay öğretmen özel gereksinimli 

öğrenciyle ilgili sımfa "bilgi" verilmesinin "gerekli olduğuna inanmadığını," bu tip şeyleri 

kendiliklerinden "yaşayıp görmeleri" gerektiğini, bu şekilde bir "davramş geliştirmenin" 

çok "daha içten" olduğunu ifade etmiştir. 

3.14.3. Özel gereksininıli öğrencinin kendisine farklı davranılmasından rahatsız 

olması nedeniyle çalışma yapılmaması 

Rehber öğretmenlerden biri (ilkay) özel gereksiniınli öğrencinin kendisine farklı 

davramlmasından rahatsız olduğu için çalışma yapılmadığını söylemiştir. ilkay öğretmen 

özel gereksinimli öğrencinin kendisine farldı davramlmasından rahatsız olduğu için 

çalışma yapmamasımn nedenlerini, "Benim ikinci kademede bir öğrencim var. Hiçbir ilişki 

problemi yok. O kadar tamdık ki diğer arkadaşlarıyla. Hiçbiri de böyle hani özel bir şekilde 

tembihlenerek ya da eğitilerek değiL. Ki öyle olsa öğrencim fark ediyor. Bana böyle böyle 

davramyorlar öğretmenim falan diye. Neden onlara farklı soru soruluyor, bana farklı soru 

soruluyor gibi, bu tip ayrımlar gözüne batıyor. Çocuklar belki öğretmenin davramşlarından 

model alarak kendileri de o şekilde davramrlarsa, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani 

söyleyerek veya uyararak değil de, görerek öyle davranmayı öğrenmeliler." sözleriyle 

örneklemiştir. 

3.15. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARIYLA 

İLGİLİ SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERLE 

Y APILABİLECEK ÇALıŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLERİ 

3.15.1. Özel gereksinimli öğrenciler hakkında bilgi verme 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Gözde, Onur) özel gereksiniınli öğrenciler halclanda 

nonnal gelişim gösteren öğrencilere bilgi vermeyi önermiştir. Gözde öğretmen normal 

gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli öğrencileri farklı kelimelerle, cümlelerle 

"etiketlemesini" önlemek için "erken, net ve doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini" 
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düşündüğünü belirtmiştir. Onur öğretmen de normal gelişim gösteren öğrencileri aralarında 

bazı "sorunlar" çıkabileceği konusunda "uyarabileceğini" ve özel gereksinimli öğrenciye 

"yaklaşım biçimlerinin" nasılolacağım "anlatmaya" çalışabileceğini dile getirmiştir. 

3.15.2. Özel gereksinimli öğrencinin sınıfa kabulü için normal gelişim gösteren 

öğrencilere kaynak kitap sunma 

Rehber öğretmenlerden biri (Fatma) özel gereksiniınli öğrencinin sınıfa kabulü için 

normal gelişim gösteren öğrencilere kaynalc ldtap sunmayı önermiştir. Fatma öğretmen 

normal gelişim gösteren öğrencilere yönelik "farklı yetersizlilderi ve farklı özelliIderi" olan 

çocuklarla ilgili sımfta "tamtıcı birçok çalışma yapılabileceğini" ve yetersizlikleri olan 

insanların da bu "dünyada yaşadığı mesajım" veren "doküman ve ldtapların" çocuklara 

"tamtılabileceğini" belirtmiştir. 

F. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 

3.16. REHBER ÖGRETMENLERİN SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN 

ÖGRENCİLERİN AİLELERİYLE YAPTIGI ÇALIŞMALAR 

3.16.1. Ailelere toplantılar yoluyla bilgi verilmesi 

Rehber öğretmenlerden ildsi (Ceren, Kerem) ailelere toplantılar yoluyla bilgi 

verdiğini söylemiştir. Ceren öğretmen "aile eğitiınlerinde" özel gereksinimi i öğrencilerle 

ilgili "açıldaınalar" yaptıgım, onların çocukları "etilcetlememeleri" konusunda "bilgiler" 

verdiğini, "şikayetler" olduğunda, "seminer ve toplantılarda" ailelerle bu "konuları 

görüştüğünü" ifade etmiştir. Kerem öğretınen de "veli toplantılarında işin teknik alamm 

kendisinin, diğer konuları sımf öğretmeninin anlattığını," ailelere "bilgi verilmezse," bu 

işin "bir ayağının eksik kalacağım" dile getirmiştir. 

3.16.2. Ailelere kaynaştırmanın yasal hak olduğunun vurgulanması 

Rehber öğretmenlerden ildsi (Ceren, Fatma) ailelere kaynaştinnamn yasal hale 

olduğunun vurgulandığını söylemiştir. Ceren öğretmen özel gereksinimli öğrenciyi "sınıfta 

istemeyen ailelere" bu okulun "devlet okulu" olduğunu, özel gereksiniınli öğrencinin de bu 

"sımfa devam edeceğini" ve bunun dışında herhaııgi bir "altematifın olmadığım" 
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anlattığını, "isterlerse" çocuklarını "başka bir okula" götürebileceklerini, okulun "herkesin 

okulu" olduğunu ve bu anlamda da "okul yönetiminin" kendisini "desteklediğini" 

belirtmiştir. Fatma öğretmen de ailelere özel gereksiniınli öğrencilerin "yasal" olarak 

"eğitim alma haklarının" olduğunu anlatmak gerektiğini ifade etmiştir. 

3.16.3. Ailelerle özel görüşme yapılması 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) ailelerle özel görüşme yaptığını söylemiştir. 

Meryem öğretmen "veli toplantılarında" herhangi bir "sorun yaşandığında," aileleri "özel 

görüşmelere" aldıklarını belirtmiştir. 

3.16.4. Sorunun çözümü için taraflan karşılıklı görüştürme 

Rehber öğretmenlerden biri (İlkay) sorunun çözümü için tarafları karşılıldı 

görüştürdüğünü söylemiştir. Hiperaktivitesi olan bir öğrenci için "öğrencinin ailesiyle ve 

diğer çocukların aileleriyle görüşerek" sorunlarını "birlilcte çözmelerini" istediğini, 

ailelerin karşılıklı "konuştuklarını" ama diğer ailelerin sadece "kendi çocuklarının" 

yaşadığı sıkıntıyı" düşündülderini ve o aileyi "anlamaya niyetli olmadıklarını" dile 

getirmiştir. 

3.17. SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERİN 

AİLELERİYLE ÇALIŞMA YAPMAYAN REHBER ÖGRETMENLER 

Rehber öğretmenlerden altısı (Bilge, Fatına, Gaınze, Gözde,. Meryem, Onur) 

sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle çalışma yapmadığını söylemiştir. 

Gamze öğretmen "özel gereksinimli öğrenciyle, onun ailesiyle, öğretmenleriyle, sınıf 

arkadaşlarıyla" çalışmalar yaparken, onların "ailelerine" yönelik bugüne kadar "herhangi 

bir çalışma yapmadıklarını" ve bunun "eksik nolctaları" olduğunu ifade etıniştir. Gözde 

öğretmen de sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle şimdiye kadar 

"herhangi bir çalışma yapmadığını," bu anlamda "eksildiklerinin" olduğunu belirtmiştir. 

Meryem öğretmen ise, aileleri toplayıp sınıfımızda bir "özel gereksinimli öğrenci var, aile 

şu tür sorunlar yaşıyor, siz böyle destek olun" şeklinde bir "toplantı yapmadığını" dile 

getirmiştir. 
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3.18. REHBER ÖGRETMENLERİN SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN 

ÖGRENCİLERİN AİLELERİYLE ÇALIŞMA YAPıLMAMASININ 

NEDENLERİNE İLİşKİN GÖRÜŞLERİ 

3.18.1. Özel gereksinimli öğrencilerin sınıfa kabulünde sorun yaşanmaması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, Gamze, Onur) özel gereksinimli öğrencilerin 

sınıfa kabulünde sorun yaşanmadığını söylemiştir. Gamze öğretmen "çalışma 

yapmamalarının nedenini" normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin özel 

gereksiniınli öğrencileri "kabulünde" bugüne kadar herhangi bir "sorun yaşamamaları" ve 

böyle bir "ihtiyaç doğmaması" olarak belirtmiş ve "ihtiyaç doğsa çalışma yapılması 

gerekeceğini" ifade etmiştir. Onur öğretmen de "sınıftalci normal gelişim gösteren 

öğrencilerin aileleriyle" ilgili yoğun bir "sorun yaşamadıklarını" dile getirmiştir. 

3.18.2. Özel gereksinimli öğrencilerin davranış sorunu göstermemesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Onur) özel gereksiniınli öğrencilerin davranış 

sorunu göstermediğini söylemiştir. Onur öğretmen kaynaştırma kararı olan öğrencilerinin 

hiçbirinin "saldırgan davranış" göstermediğini, gayet "uysal" olduklarını ve "küfür 

davranışı" olan bir öğrenci dışında "yoğun bir sorun yaşamadığını" belirtmiştir. Bilge 

öğretmen ise, özel gereksinimli öğrencilerinin "kabuklarında yaşadıldarını," sınıftalci diğer 

arkadaşlarını "rahatsız etmelerinin çok söz konusu olmadığını" ifade etmiştir. 

3.18.3. Ailelerden şil<:ayet gelmemesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) ailelerden şikayet gelmediğini söylemiştir. 

Meryem öğretmen sorun olduğunda "sınıf öğretmeni ve öğrencilerle" konuşulduğunu; 

ancak, "ailelerden herhangi bir şikayet gehnediğini" belirtmiştir. 
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3.19. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARIYLA 

SINIFTAKİ NORMAL GELİşİM GÖSTEREN ÖGRENCİLERİN AİLELERİNDEN 

KAYNAKLANDIGINI DÜŞÜNDÜKLERİ SORUNLARA İLİşKİN GÖRÜŞLERİ 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.19.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında normal gelişim gösteren 

öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.19.1.1. Ailelerin davranış sorunları olan öğrenciyi sınıfta istememesi 

Rehber öğretmenlerden dördü (Ceren, Gamze, İlkay, Kerem) ailelerin davranış 

sorunları olan öğrenciyi sımfta istemediğini söylemiştir. Kerem öğretmen "davranış 

sorunu" olan bir "birinci sımf' öğrencisi için sımftaki diğer çocukların ailelerinin 

"örgütlendiğini ve müdüre gittiklerini, bu öğrenciyi istemiyoruz, gerekeni yapacağız" 

şeklinde konuştuklarım ve "sımf öğretmenini" de bu "konuda etkilediklerini" belirterek, 

kendisinin olaya "müdahale" ettiğini ve "sıkıntının geçtiğini," öğrencinin de şimdi "iyi 

olduğunu" ifade etmiştir. Gaınze öğretmen de "yeni gelmiş, öğretmene sorun çıkaran, 

küfürbaz, yaramaz" çocukların "kabulünde" sorun yaşadıklarım, "öğretmen ve ailelerin" 

özel gereksiniınli çocuk için "başka okula gitsin ya da okuldan atılsın" gibi "bir eğiliınleri" 

olduğunu dile getirmiştir. 

3.19.1.2. Ailelerin çocuklarının dersleri aksadığı için özel gereksinimli 

öğrenciyi sınıf ta istememesi 

Rehber öğretmenlerden ilcisi (Fatma, İlkay) ailelerin çocuklarımn dersleri aksadığı 

için özel gereksinimli öğrenciyi sımfta istemediğini söylemiştir. İlkay öğretmen diğer 

öğrencilerin ailelerinin "kendi çocuklan zarar gördüğünde ve dersleri lcaynadığında tepki 

gösterdiklerini" belirtıniştir. Fatma öğretmen de diğer öğrencilerin ailelerinin "öğretmenin 

özel gereksinimH öğrenci ile ilgilenerek" kendi çocuğunun "zamanını çaldığım" 

düşündüğünü dile getirmiştir. 
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3.19.1.3. Ailelerin yuvadan gelen öğrencileri smıfta istememesi 

Rehber öğretmenlerden biri (İlkay) ailelerin yuvadan gelen öğrencileri sınıfta 

istemediğini söylemiştir. İlkay öğretmen de "özellikle yuvadan gelen" özel gereksinimli 

öğrencileri "ailelerin kabullenmesiyle" ilgili çok "ciddi sorunlar" olduğunu, derste 

gözlemlediği hiperaktivitesi olan bir öğrencinin "hem arkadaşları, hem de öğretmen" için 

çok "ciddi problem" olduğunu, ailelerin her gün "müdüre ve kendisine" gelip öğrencinin 

"sımftan alınması için görüştüklerini" dile getirmiştir. 

3.19.2. Rehber öğretmenlerin smıftaki normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle 

yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerileri 

3.19.2.1. Normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin özel gereksininıli 

öğrenciye yönelik tutumlarmı değiştirmek için çalışmalar yapılması 

Rehber öğretmenlerden dördü (Derya, Gamze, Gözde, İlkay) normal gelişim 

gösteren öğrencilerin ailelerinin özel gereksiniın1i öğrenciye yönelik tutumlarım 

değiştirmek için çalışmalar yapılmasım önermiştir. Gözde öğretmen ailelerle çalışma 

yapılmasının "kesinlikle gerekli" olduğunu, "sadece" sımftaki "çocukların tutumlarını 

değiştirerek ve onları bilgilendirerek" çok fazla "uygulamaya dönük sonuçlar alınmasımn 

mümkün olmadığım" belirtmiştir. Derya öğretmen "şimdiye kadar" ailelerle ilgili bir sorun 

yaşamadığım; ancak, böyle bir sorunla karşılaştığında "ailelerle toplantı" yaparak onların 

özel gereksinimi i öğrencinin ailesinin "bakış açısım anlaınalarına" yardımcı olarale sorunu 

"halledebileceğini düşündüğünü," bu konuda "yasaların da arkalarında olduğunu" 

belirtmiştir. Gamze öğretmen "toplantı" aracılığıyla biraz "empati" kurdurarale özel 

gereksinimli öğrencinin "annesini anlamalarım" sağlamaya çalışabileceklerini, "ev 

ziyaretleriyie" daha "samimi bir ortamda, daha detaylı konuşarak," ailelerle "anlaşma" 

yoluna gitmeye çalışabilecelderini ifade etmiştir. İlkay öğretmen ise, diğer ailelere özel 

gereksiniınli öğrencinin "sımftan gitmeyeceğini kabul ettirmek" gerektiğini ve ailelerin 

öğrenciyi "sahiplenmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar" yapılması gerektiğini, 

belirtmiştir. İlkay öğretmenailelere "açık kapı" bıralGp "gidebilir, haldısınız" şeklinde 

konuşulduğunda, ailelerin "çok üstelediklerini," onlara "hayır, bu çocule burda kalacak" ve 

bir seçenek bıralcmanın "uygun olmadığım," ailelere o da ''bu okuldan faydalarunak" 
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zorunda, bu da "bizim çocuğumuz" şeklinde bir "kabullendirme süreci yaşatmak" 

gerektiğini dile getirmiştir. 

G. KAYNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ 

DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLER 

3.20. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE 

YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERLE İLGİLİ YAPTIGI 

ÇALIŞMALAR 

3.20.1. Öğretmenlere kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerle ilgili bilgi verme 

Rehber öğretmenlerden dördü (Gamze, Gözde, Kerem, Onur) öğretmenlere 

kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili bilgi 

verdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencilerle ilgili öğretmenleri "bilgilendirdiğini," öğrencinin kararı "olmadığını 

ama varmış gibi davranmaları gerektiğini" ve öğrencilerle "neler yapabileceklerini" 

toplantılarda konuştuldarını belirtmiştir. Onur öğretmen de öğrencinin sınıf öğretmenini ile 

"görüştüğünü," öğrencinin "durumu" ile ilgili öğretmeni "bilgilendirdiğini," sınavlarda 

öğrenciye çok "basit sorular sormasını" söylediğini, öğrencinin "psikiyatrından da öneriler" 

aldığını ve bu önerilerin neler olduğu haldanda öğretmene "bilgi" verdiğini ifade etmiştir. 

Gamze öğretmen ise, öğrencinin "noımal zeka" düzeyinde olduğu ve "başka sebeplerden" 

dolayı "öğrenme sorunu" olduğu RAM tarafindan "onaylandığında," öğretmenleri 

RAM'dan gelen "evraldarı göstermeden bire-bir" öğrencinin "durumu hakkında 

bilgilendirdiğini" dile getirmiştir. 

3.20.2. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencileri 

takip etme ve sonra RAM'a yönlendirme 

Rehber öğretmenlerden dördü (Bilge, Ceren, Gamze, Kerem) kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencileri takip ettiğini ve somaRAM'a 

yönlendirdiğini söylemiştir. Ceren öğretmen bu öğrencileri ilk başta öğretmenlerin "tespit" 

ettiğini ve "RAM' a gönderilmesini" istediğini, kendisinin de öğrenci "birinci sınıftaysa 
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Mayıs ayına kadar beldettiğini" ve Mayıs ayında "RAM'a yönlendirdiğini" belirtmiştir. 

Bilge öğretmen de kaynaştırına kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencileri "öğretmenle" birlikte "sınıftaki davranışlarını ve akademik başarılarını 

değerlendirerek" RAM'a "yönlendirdiklerini" ifade etmiştir. 

3.20.3. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyle 

bireysel çalışma 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrenciyle bireysel çalışma yaptığını söylemiştir. Meryem öğretmen 

"okuma-yazmada" problem yaşayan "birinci sınıf öğrencileri" ile özellikle birinci dönemde 

"her gün bir saat bireysel çalışma" yaptığını, "davranış bozukluğu gösteren" öğrencilerle de 

"davranış değiştirme çalıştıldarını" dile getirmiştir. 

3.20.4. Aileye yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verme 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) aileye yapılacale çalışmalar haldcında bilgi 

verdiğini söylemiştir. Meryem öğretmen "evde yapılması gerekenleri" ailelerle 

"çalıştığını," ailelere çocuklarına "bireysel" olarak "nasıl yardımcı olabilecekleri" 

konusunda ''bilgi verdiğini" ve onları "ev karneleri ile desteldediğini" belirtmiştir. 

3.20.5. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencileri 

destek eğitime yönlendirme 

Rehber öğretmenlerden biri (Fatma) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencileri destek eğitime yönlendirdiğini söylemiştir. Fatma 

öğretmen "sene başında okul müdürünün kaynaştırma kararı olmayan ancak yetersizlik 

gösterdiği düşünülen" öğrencileri "özel eğitim merkezlerine yönlendirelim" şeklinde bir 

ifadesi olduğunu ve öğrencileri bu kurumlara yönlendirdiklerini dile getirmiştir. 

3.20.6. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin 

duygusal gelişimini takip etme 

Rehber öğretmenlerden biri (Derya) kaynaştırma kararı olmayaı} ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerin duygusal gelişimini takip ettiğini söylemiştir. Derya 
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öğretmen normal gelişim gösteren öğrencilerle "yaptığı kadar" kaynaştırma kararı olmayan 

ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin de "sorun" yaşadıklarında "duygusal 

gelişimlerini" biraz "talap" edebildiğini ifade etmiştir. 

3.20.7. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyle 

ilgili sınıftaki normal gelişim gösteren öğrencilere bilgi verme 

Rehber öğretmenlerden biri (Gözde) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrenciyle ilgili olarak sımftald normal gelişim gösteren öğrencilere 

bilgi verdiğini söylemiştir. Gözde öğretmen "öğrencinin yakımnda gördüğü arkadaşlarına" 

öğrenci ile ilgili "bilgi verdiğini", arkadaşlarım "dışlamamaları" ve onunla "neler 

yapabilecelderi" konusunda öğrencilerle konuştuğunu ve kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencinin "sosyal kabulü ile ilgili çalıştığım" belirtmiştir. 

3.20.8. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyi 

başarılı olabileceği alanlara yönlendirme 

Rehber öğretmenlerden biri (ilkay) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrenciyi başarılı olabileceği alanlara yönlendirdiğini söylemiştir. 

ilkay öğretmen kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilere 

"bir şeyler başardığım, bir alanda da olsa mutlaka yeterli olduğunu hissettirrnek" 

gerektiğine inandığım ve öğrenciyi "sporla" ilgili alanlara "yönlendirdiğini" ifade etmiştir. 

3.21. KA YNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERsİzLİK GÖSTERDİGİ 

DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAYAN REHBER 

ÖGRETMENLER 

Rehber öğretmenlerden biri (Fatma) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili çalışma yapmadığım söylemiştir. Fatma öğretmen 

zaten "kaynaştırma kararı olan öğrencileri" için de "fazla bir şey yapmadıkları" için "kararı 

olmayan yetersizlikten etkilendiği düşünülen öğrenciler" için de çok "farldı bir şey 

yaptığım söyleyemeyeceğini" ifade etmiştir. 
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3.22. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE 

YETERSİZLİK GÖSTERDİGİ DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERİN KA YNAŞTIRMA 

KARARıNıN OLMAMASı NEDENİYLE YAŞADıKLARıNI DÜŞÜNDÜKLERİ 

SORUNLARA İLİşKİN GÖRÜŞLERİ 

3.22.1. Sınıf geçme ile ilgili zorluklar 

Rehber öğretmenlerden dördü (Derya, Gözde, ilkay, Meryem) kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf geçme ile ilgili zorluklar 

yaşadıklarını söylemiştir. Gözde öğretmen öğretmenlerin "kaynaştırma raporunu" 

öğrencilerin "sınıf geçmesini sağlayan" bir rapor olarale gördülderini; çünkü yönetmelikte 

"kaynaştırma raporu olan öğrenci sınıf tekrarı yapmaz" şeldinde bir ifade olduğunu ama 

"raporu olmayan" öğrencilerin "sınıf geçme-kalma" durumları ile ilgili "resmi bir şey 

olmadığı" için "sılontı yaşayabildiklerini" ifade etmiştir. Meryem öğretmen de kaynaştırma 

kararı olmayan öğrencilerin, öğretmenlerin "beklentilerine cevap veremedikleri" için 

"sınıfta kalma" gibi "sorunlar" yaşadıklarını belirtmiştir. 

3.22.2. Raporu olmayan öğrencilerin destek eğitim alamaması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, Ceren, Derya) raporu olmayan öğrencilerin 

destek eğitim alamadığını söylemiştir. Derya öğretmen raporu olmadığı için destek eğitim 

alamayan öğrencilerle ilgili durumu "Benim en çok önemsediğim nokta, sınır durumda 

kalmış öğrencilerimizle ilgili bi çaresizlik var. Onlar dışardan da destek alaınıyorlar. Yani 

devlet bunu ödemiyor. Ben buna açıkçası çok öfkeliyim de. Çünkü desteği kesildi. Yani 

bizim ild sene destek alan öğrencimiz artık gidemiyo rehabilitasyona. Şimdi bu arada 

kalmış öğrenciyi yok saymaletır. Onun gelişiminin üzerine darbe vurmaletır, set çekmektir. 

Bu konuda elimiz kolumuz bağlı açıkçası. O çocuk rehabilitasyona gidiyo olsa buradald 

uyumu, başarısı çok daha iyi." sözleriyle ifade etmiştir. Bilge öğretmen de "hiperaktivitesi 

olan öğrencilerin" bu konuda büyü1e bir "sılontısı" olduğunu, "maddi durumu iyi olmayan" 

ailelerin çoculdarını doğru dürüst· "tedavi ettiremedilderini" ve özel kurumlardan da 

"destek eğitim alamadıldarını" ifade etmiş, özel kurumların "yararlı" olduğunu 

düşündüğünü ama zaman zaman "suistimaııerin" olduğunu da "basından duyduğunu" dile 

getirmiştir. 
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3.22.3. Öğrencinin başansızlık duygusu yaşaması nedeniyle olumsuz duygulara sahip 

olması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Gözde, İlkay) öğrencinin başarısızlık duygusu 

yaşaması nedeniyle olumsuz duygulara sahip olduğunu söylemiştir. Gözde öğretmen 

öğrencinin sımf içerisinde arkadaşları ile "ayın performansı gösteremediği" için "dalga 

geçilme ve alayedilme" gibi durumlara "maruz kalabildiğini" ve sımf içerisinde "sıkıntı" 

yaşadığım dile getirmiştir. Gözde öğretmen ayrıca, sene başında kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünüıen bir öğrenciyle ilgili yaşanan bir olayı "Sene 

başında matematik öğretmeni onu tahtaya kaldırmak istemiş ve herhangi bir şey sormuş 

samnm çok basit. Öğrenci buna cevap verememiş. Hem öğretmen kendisini çok kötü 

hissetmiş, hem de öğrenci ağlamaklı olmuş sımfta. Çünkü hiçbirimiz o öğrencinin o 

durumda olduğunu bilmiyorduk ve 5. sımf öğretmeni bize bilgi vermediği için böyle bir 

şey yaşadık. Somadan ben o Öğrencinin kapasitesini değerlendirdim yapabildiğim ölçüde 

ve yetersizliği olduğunu düşündüm. Böyle bir sıkıntı yaşadık." sözleriyle ömeldemiştir. 

İlkay öğretmen de öğrencinin "başarma duygusunu" kazanması gereken bir dönemde 

"sürekli başarısızlık" yaşamasımn kişiliğinde çok "ciddi sorunlara" yol açtığım ve 

öğrencinin "kendine güvensiz, problemli bir birey" olarak geliştiğini belirtmiştir. Derya 

öğretmen ise, bu öğrencilerin "rekabetçi eğitim sistemi" içerisinde her zaman "başarısız" 

ve sınavlarda "sımfın sonuncusu" oldukları için çok fazla "üzüntü, utanç ve çaresizlik" 

yaşadıklarını dile getirmiştir. 

3.22.4. Öğrencinin sınıfta yalnız kalması ve kabul edilmemesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Derya, Kerem) kaynaştırma kararı olmayan 

öğrencilerin de sımfta yalmz kaldıklarım ve sımfın öğrenciyi kabul etmediğini söylemiştir. 

Derya öğretmen kaynaştırma kararı olmayan özel gereksinimli öğrencilerin yaşadığı "en 

büyük zorluğun" sımfta "yalmz kalmaları" olduğunu ve "gözlemlediği" kadarıyla bu grup 

içinde "en yalmz kalan" öğrencilerin de "erkek öğrenciler" olduğunu ifade etmiştir. Kerem 

öğretmen ise, kaynaştırma raporunun çıkmamasımn sorunu "ortadan kaldırmadığım," 

sımfın "öğrenciyi istemediğini," çünl<:ü öğrencinin "çok istikrarsız ve garip" davrandığım 

ve sımfın da "bunu anlamadığım," öğrencinin "rol yaptığım sandığım," öğrencinin 

durumunu sımfa anlatmalda "zorlandığım" belirtmiştir. 



H. KA YNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ 

DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERİN AİLELERİ 
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3.23. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE 

YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERİN AİLELERİYLE 

İLGİLİ YAPTIGI ÇALIŞMALAR 

3.23.1. Aileyi RAM'a yönlendirme 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Kerem) kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin ailelerini RAM'a yönlendirdiğini söylemiştir. 

Bilge öğretmen bu öğrencilerin "ailelerini" RAM'a "yönlendirdiğini," bir öğrencilerinin bir 

yıl kararının "kaldırıldığını," ikinci yıl tekrar "kaynaştırma raporunun çıkarıldığını;" bu 

yüzden, "senede bir kontrol amaçlı" bu öğrencilerin ailelerini RAM'a yönlendirdiğini 

belirtmiştir. Kerem öğretmen de kararın çıkmasını istemeyen bir aileye "sonucu resmiyete 

dökmeyelim, okul aracılığıyla götürmeyelim, siz veli olarak gidin" dediğini ve ailenin bunu 

"kabul edip gittiğini" ifade etmiştir. 

3.23.2. Ailelere yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verme 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Ceren) kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlile gösterdiği düşünülen öğrencilerin ailelerine yapılacak çalışmalar hakkında bilgi 

verdiğini söylemiştir. Bilge öğretmen "kaynaştırma raporu çıkmayan ve sosyal çevre 

yoksunluğu" olan bir öğrencinin ailesine çoculdarının "sosyalleşmesi için aktivitelere 

yönlendirıneleri" ile ilgili birtalcım "önerilerde" bulunduğunu dile getirmiştir. Ceren 

öğretmen de öğretmen arkadaşıyla birlikte "aileye ekstra çaba harcaması" gerektiği 

konusunda "uyarılarda" bulunduğunu beliıimiştir. 

3.23.3. Çocuğun tanısı hakkında aileyi bilgilendirme 

Rehber öğretmenlerden biri (Kerem) tanı konulduktan sonra aileyi çocuğun tanısı 

haklcında bilgilendirdiğini söylemiştir. Kerem öğretmen öğrenci RAM'dan "tanı" aldıktan 

sonra aileyi "durum haklcında bilgilendirdiğini," onlara "zeka puanının ne anlama 

geldiğini" açıldadığını ifade etmiştir. 
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3.23.4. Aileyi başka bir okula yönlendirme 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) aileyi başka bir okula yönlendirdiğini 

söylemiştir. Onur öğretmen "birinci sımfa başlayan" bir öğrencilerinin "ailesini ikna 

ederek" başka bir okulun "özel alt sımfına" gönderdiklerini, öğrencinin "okuma-yazmayı 

ilerlettiğini" ve ailenin durumdan "çok memnun" olduğunu dile getirmiştir. 

3.24. REHBER ÖGRETMENLERİN KA YNAŞTIRMA KARARI OLMAYAN VE 

YETERSİzLİK GÖSTERDİGİ DÜŞÜNÜLEN ÖGRENCİLERİN AİLELERİYLE 

YAŞADIKLARINI DÜŞÜNDÜKLERİNİ SORUNLARA İLİşKİN GÖRÜŞLERİ VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.24.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin aileleriyle yaşadıklarını 

düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri 

3.24.1.1. Ailenin çocuğunun durumunu kabullenmemesi 

Rehber öğretmenlerden altısı (Derya, Gaınze, Fatma, İlkay, Kerem, Onur) ailenin 

çocuğunun durumunu kabullenmediğini söylemiştir. Onur öğretmen bir öğrencinin 

"ailesinin" çocuğunun "yetersizlik gösterdiğini" bir türlü "kabullemnediğini" ve öğrencinin 

"çok zeki, çok mükemmel" olduğu konusunda kendisini "ikna etmeye" geldilderini 

belirtmiştir. İlkay öğretmen de "kaynaştırma kararı çıktığında" ailenin durumu çok "zor 

kabul" ettiğini, kararın çıkmamasının her ne kadar öğrenciyi "sımfta kalma riskiyle" kaı·şı 

karşıya bıralcsa da aileyi "rahatlattığım" ifade etmiştir. Kerem öğretmen ise, aileyi "RAM'a 

göndermek" istediğini; ancak, ailenin çocuğunu bir türlü RAM'a "götürmediğini," çocuğa 

"özel hocalar tuttuğunu," yine de "yeterli" olmadığım dfle getirmiştir. 

3.24.1.2. Çocuğu için kaynaştırma kararı çıkmasını istememesi 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Gamze, Kerem) ailelerin çocuğu ıçın 

kaynaştırma kararı çıkmasım istemediğini söylemiştir. Kerem öğretmen bir öğrencisinin 

ailesinin çocuğunun durumunu "kabul etmenin gerekliliğini anladığım" aına çocuğunun 

"kaynaştırma eğitimine alınmasım istemediğini" söylediğini belirtmiştir. Gamze öğretmen 

de aile içerisinde "daha önceden kaynaştırma raporu alan bir çocuk varsa," bu ailelerin 
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"RAM'a gitmek" ve çoculdarı için "kaynaştırma raporu almak istemediklerini" ifade 

etmiştir. Derya öğretmen ise, bir ailenin "kaynaştırma kararının" kendisine "zarar" 

getireceğinden "kaygı duyduğunu" ve öğrenci için "kaynaştırma kararı çıkartmadıkları111" 

dile getirmiştir. 

3.24.1.3. Ailenin tükenmişlik hissetmesi 

Rehber öğretmenlerden üçü (Ceren, Meryem, Onur) kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin ailelerinin tükenmişlik hissettiğini söylemiştir. 

Ceren öğretmen "karar olmadığı" zaman ailelerin çoculdarını "normal gibi" gördüklerini ve 

"beklentilerini aşağıya çekemediklerini," RAM' dan bir karar çıkmamasını "bir şey yok 

sonuçta çocukta" diye yorumladıklarını ve öğrenci "yapaınadığında" hem kendilerini, hem 

çoculdarını "sıkıntıya soktuklarını ve mutsuz olduldarını" ifade etmiştir. Onur öğretmen de 

ailelerin duruınu "kabullenmedikleri sürece" kendilerini "yıprattıklarını, yılgınlık, 

bezginlik ve bıkkınlık" hissettiklerini dile getirmiştir. 

3.24.1.4. Ailelerin kaynaştırmanın anlamını bilmemeleri 

Rehber öğretmenlerden biri (Gaınze) ailelerin kaynaştırmanın anlamım 

bilmedilderini söylemiştir. Gaınze öğretmen ailelerin "anlatmalarına" rağmen, 

kaynaştırmanın "ne olduğunu kavram olarak bilmediklerini" ve anlatılanların onları "çok 

fazla ikna etmediğini" belirtmiştir. 

3.24.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencilerin aileleriyle ilgili yaptığı öneriler 

3.24.2.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili ailelerin yapacağı çalışmalara ilişkin 

önerileri 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Fatma) kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili ailelere çeşitli önerilerde bulunduğunu 

söylemiştir. Bilge öğretmen ailelere çoculdarım "daha az mevcutlu okullara götürmelerini" 

ve kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlile gösterdiği düşünülen öğrencilerin "o 

kimlilcten sıyrılmaları için kesinlilde beşinci sımftan sonra okul değiştirmelerini" 
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önerdiğini, çünkü öğrencinin sınıfın "en tembeli pozisyonundan çıkması gerektiğini" 

düşündüğünü ifade etmiştir. Bilge öğretmen ayrıca, "daha çok ilgileneceklerini" düşündüğü 

için "destek eğitime yönlendirdiği" öğrenciler olduğunu da sözlerine eldemiştir. Fatma 

öğretmen ise, ailenin çocuğunu daha "gerçekçi görmesi ve iyi tanıması" gerektiğini, bazı 

ailelerin çocukları ile ilgili "fazla beklenti içerisine girdiklerini" belirtmiştir. 

3.24.2.2. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerin aileleriyle yapılabilecek çalışmalara ilişkin 

önerileri 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerin aileleriyle yapılabilecek çalışmalara yönelik önerilerde 

bulunmuştur. Gamze öğretmen "sadece anlatarak değil" de aileleri de "işin içine katarak, 

çalışmaları uygulayarak göstermek," ailelerin "gözlem yapmalarını" sağlamak ve aileye 

"örnek çalışmalar gösterilerek" öğrencilerle "birlikte çalıştırılmasını" sağlamale gerektiğini 

belirtmiştir. Gamze öğretmen bunlara ek olarak, aileleri "bir araya getirip" onlarla "grup 

çalışmaları" yapılabileceğini, ailelerin "sıkıntılarını" birbirleriyle "paylaşmalarının" 

sağlanabileceğirıi, bu grubun ıçerısıne "normal gelişim gösteren çocukların anne

babalarının da dahil edilip" aslında kendi çocuklarının diğer çocuklardan "farklı 

olmadığının" onlara "anlatılabileceğini" sözlerine eklemiştir. 

i. REHBER ÖGRETMENLER 

3.25. REHBER ÖGRETMEN OLARAK ÇOK FAZLA SıKıNTı YAŞAMAYANLAR 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Gözde, Kerem) rehber öğretmen olarak çok 

fazla sıkıntı yaşamadıklarını ve çalışmaları RAM ile koordineli olarale yürüttülderini 

söylemiştir. Gözde öğretmen "B EP ekibinde yer alan" bir "rehber öğretmen" olarale 

yaşadığı çok fazla bir "sıkıntının olmadığını" dile getirmiştir. Derya öğretmen de öncelikle 

öğrencilerinin "tanılanınası" ile ilgili RAM'la "işbirliği" yaptıldarını söylerken, Kerem 

öğretmen "kaynaştırma uygulamalarında RAM ile koordineli" olarak çalıştıklarını; bu 

nedenle, çok fazla "sıkıntı yaşamadıldarını" ifade etmiştir. 



3.26. KA YNAŞTIRMA İLE İLGİLİ YETERLİ ÇALIŞMA YAPILMADIGINI 

DÜŞÜNENREHBERÖGRETMENLER 
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Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, İlkay, Onur) kaynaştınna ile ilgili yeterli 

çalışma yapılmadığını düşündüğünü söylemiştir. Bilge öğretmen okulunda "kaynaştınna 

uygulamaları" ile ilgili "çok fazla bir şey yapılmadığını" belirtmiştir. İlkay öğretmen de 

"kaynaştınna uygulamaları" ile ilgili "çok yeterli bir şey yaptığını düşünmediğini" ifade 

etmiştir. Onur öğretmen ise, "doğru dürüst" bir kaynaştırma eğitiminin "okulunda 

verildiğini söyleyemeyeceğini" dile getirmiştir. 

3.27. REHBER ÖGRETMENLERİN ZORLANDıKLARI ÇALIŞMALAR 

3.27.1. Rehber öğretmenlerin kaynaştırmayla ilgili okulda yürütülen çalışmalarda 

yardıma gereksinim duyması 

Rehber öğretmenlerden altısı (Bilge, Derya, Fatma, Gamze, Gözde, İlkay) 

kaynaştınnayla ilgili okulda yürütülen çalışmalarda yardıma gereksinim duyduğunu 

söylemiştir. Derya öğretmen öğrencinin "akademik başarısı ile ilgili yetersizliklerine" çok 

"müdahale edebilme şansının olmadığını," öğrenciyi "bilişsel yeteneklerini geliştirmek" 

anlamında herhangi bir çalışmaya "katamadıldarını," çünkü "nasıl yapacaklarını 

bilmediklerini, el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını" ve bu konudaki 

"yetersizliğinin farkında" olduğu için "RAM' dan destek" istediğini belirtmiştir. Derya 

öğretmen ayrıca, öğrenme güçlüğü yaşayan ve arkadaşlarına "çok kaba ve kırıcı davranan, 

küfreden" bir öğrencisi konusunda çok "tıkandığını," öğrenciye "nasıl yaklaşacağını 

bilemediğini," öğrencinin devam ettiği "özel eğitim merkezinden yardım aldığını" ve o 

şekilde öğrencinin "olumsuz" davranışlarını "biraz kontrol edebildiğini" sözlerine 

eklemiştir. Gözde öğretmen öğretmenlerin "BEP'i uygulayamadığı" zamanlarda "ne 

yapacağım" sorusuna bir süre sonra "cevapsız kalabildiğini," öğretmene "nasıl destek 

olabileceği" konusunda "çaresizlik yaşadığını" ve ilk olarak aklına "gezici özel eğitim 

öğretmeni" gibi birisini bulmale geldiğini ifade etmiştir. Gamze öğretmen de özel 

gereksinimli öğrencilerini çok "önemsediğini, ilgilendiğini" ama kaynaştırmayla ilgili 

"formalite işlerin yapılmadığını gördüğü" zaman "bu işi fazla beceremediği duygusuna 

kapıldığını" dile getirerek, "kaynaştınna ve BEP" ile ilgili "çok fazla doküman ve kaynak 

olduğunu, zor olanın bunları toparlaınak ve uygulamak olduğunu" sözlerine eklemiştir. 
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Bilge, Fatma ve İlkay öğretmenler ise, kaynaştırma uygulamaları ile ilgili "yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarım" ve kendilerini bu konuda çok "yeterli hissetmediklerini" 

belirtmişlerdir. 

3.27.2. BEP hazırlamada zorlanma 

Rehber öğretmenlerden dördü (Derya, Fatma, Meryem, Onur) BEP hazırlamada 

zorlandığım söylemiştir. Onur öğretmen "BEP hazırlama" konusunda çok büyük "sıkıntı" 

çektiğini, BEP'leri bizzat "kendisinin" çıkararale sımf öğretmenlerine "verdiğini" ifade 

etmiştir. Derya öğretmen de "sımf seviyesine" göre, öğrenciye "hangi hedefler" 

doğrultusunda gidebilmesi yönünden "el yordamıyla BEP hazırlamaya çalıştıklarım" ama 

bunun için öğretmenin de "yeterli becerilere" sahip olması gerektiğini ve "bütünleşmiş bir 

bakış açısımn" kendisinde de olmadığından işi "el yordamıyla" yapmaya çalıştıklarım dile 

getirmiştir. Meryem öğretmen ise, "BEP hazırlama" konusunda "yeterli olduğunu" 

düşündüğünü ama "ince ayrıntılarla" hazırladığı için BEP'i öğretmenlerin "anlayabileceği 

düzeye indirmekte zorlandığım" belirtmiştir. 

3.27.3. Aileyle işbirliği içinde çalışmada zorlanma 

Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, Ceren, Derya) aileyle işbirliği içinde çalışmada 

zorlandığım söylemiştir. Ceren öğretmen kaynaştırma uygulamalarına "ailelerin katılımım" 

sağlamada "zorlandığım" ifade etmiştir. Derya öğretmen de "dördüncü sımfiaki bir 

öğrencisinin baba desteğinden yoksun" olduğunu, "anne ve ağabeyinin" öğrenciyle 

"ilgilendiğini" ama "anneyle de" çok fazla bir "işbirliğinin olmadığım" dile getirmiştir. 

3.27.4. Yapılacak çalışmalara ilişkin sınıf öğretmenleriyle ilgili sorun yaşanması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Ceren, Gamze, Gözde) yapılacak çalışmalara ilişkin 

sımf öğretmenleriyle ilgili sorun yaşadığım söylemiştir. Ceren öğretmen, "öğretmen 

arkadaşlarının" kaynaştırma uygulamaları konusundald "yetersizlikleri" sebebiyle 

yapacakları "ek çalışmalarda zorlandığım" ve bu çalışmaların kendisinin "tek başına" 

yapabileceği çalışmalar "olmadığım" dile getirmiştir. Gamze öğretmen kaynaştırma kararı 

ohnayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciler için sımf öğretmenlerini "kurs açma 

konusunda ikna edemediğini" belirtmiştir. Gaınze öğretmen geçen senelerde 6. sımfiaki 
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"okuına-yazmada güçlük çeken ama kaynaştırma raporu olmayan" öğrenciler için 

öğretmen arkadaşlarımn "gönüllü olarak kurs açmalarım" istediğini, "toplantılarda" bunu 

belirttiğini ama öğretmenlerin öğrencilerin "yaşlanmn ve düzeylerinin farklı" olduğunu 

söylemesi ve çalışmaya gönüllü kimsenin "çıkmaması" nedeniyle bu uygulamayı 

"yaptıramadığım" sözlerine eldemiştir. 

3.27.5. Özel gereksiniınli öğrencinin sınıfa kabulünde zorlanma 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Gamze, İlkay) özel gereksinirnli öğrencinin sımfa 

kabulünde zorlandığım söylemiştir. İlkay öğretmen özel gereksiniınli öğrencileri "sımf' 

öğretmenlerinin "kabullenmesini sağlamada zorlandığım" belirtirken, Gamze öğretmen de 

ikinci sımfta "otistİk eğilimleri" olan bir öğrencinin "sımfa kabulünde zorlandıklarım" dile 

getirmiştir. 

3.27.6. Rehber öğretmenin yaptırım gücünün ve yetkisinin olmaması 

Öğretmenlerden ikisi (Bilge, Gamze) rehber öğretmen olarak, yaptırım gücünün ve 

yetkisinin olmadığım söylemiştir. Bilge öğretmen okuldaki öğretmen arkadaşlarımn özel 

eğitimle ilgili "kurs" aldığım ve kaynaştırma uygulamaları ile ilgili "yapmaları gerekenleri 

bildiklerini" ama "ekstra bir iş" olarak gördülderi için "yapmadıldarım," kendisinin de 

"yaptırım gücü ve yetldsi olmadığı" için bir şey "yapamadığım" ifade etmiştir. 

3.27.7. RAM'ın diğer birimlerle işbirliği içinde çalışmaması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Derya, Gamze) RAM'ın diğer birimlerle işbirliği 

içinde çalışmadığım söylemiştir. Gamze öğretmen "RAM'ın özel eğitim bölümünün" biraz 

rehber öğretmenlere "kapalı ve çok içe dönük" olduğunu düşündüğünü, kurumda "iyi 

çalıştıldarım" bildiğini ama bunu "yaygınlaştırınadıklarım" dile getirmiştir. Derya 

öğretmen de "RAM' da" bile yeterince "uzman olmadığım" ve bu konuda "eksildikler 

olduğunu" bildiğini belirtmiştir. 

3.27.8. Diğer görevlerle birlikte BEP'leri takip etmede zorlanma 

Rehber öğretmenlerden biri (Fatma) diğer görevlerle birlikte BEP'leri takip etmede 

zorlandığım söylemiştir. Fatma öğretmen "özel eğitimin" başlı başına bir "alan" olduğunu, 
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bu alanla ilgili çalışmak için kendisinin "başka işlerini bırakması ya da azaltması" 

gerekeceğini; bu şekilde BEP'leri "takip" etmede çok "zorlandığını" ifade etmiştir. 

3.27.9. Uygulamalara ilişkin sınıflara girip sürekli gözlem yapamama 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) uygulamalara ilişkin sımflara girip sürekli 

gözlem yapamadığım söylemiştir. Gamze öğretmen "teorideki" konular için "gözlem" 

yapabildiğini ama "pratiktekileri" çok "gözlemleyemediğini;" bir başka deyişle, "bire-bir 

sımflara giremediği" için sımf içerisinde öğretmenlerin "diyaloglarım, iletişimlerini 

göremediğini" dile getirmiştir. 

3.27.10. RAM'dan raporların çok geç gelmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) RAM'dan raporların çok geç geldiğini 

söylemiştir. Gamze öğretmen öğrencisini "RAM'a gönderdikten sonra" kaynaştırma 

raporunun gelmesinin "çok uzun zaman aldığını," öğrencinin durumu ile ilgili "raporu 

takip ettiklerini ve gerekirse RAM'ı aradıldarını" ifade etmiştir. 

3.27.10. Rehber öğretmenin kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği 

düşünülen öğrencinin başarısızlığının nedenlerini aileye açıklamakta zorlanması 

Rehber öğretmenlerden biri (Gözde) kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencinin başarısızlığının nedenlerini aileye açıklamakta 

zorlandığım söylemiştir. Gözde öğretmen aileye çocuğunun "neden başarısız olduğunu 

açıklamak" konusunda "sılantı" yaşadıldarım, "tamlanmaımş" bir çocuk için "zeka geriliği 

var" diye aileye "söyleyemeyeceklerini;" bu yüzden, aileyi "yönlendinnenin" ve ailenin 

"yapabilecekleri" konusunda "bir şeyler söylemenin de sıkıntı" olduğunu, diğer ailelere 

söyledikleri "şeyleri" onlara da "söylemek zorunda" kaldıldanm belirtmiştir. 
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3.28. REHBER ÖGRETMENLERİN ZORLANDIKLARINDA BAŞVURDUKLARI 

ÇÖZÜM YOLLARI 

3.28.1. Rehber öğretmenlerin zorlandıklarında alan uzmanlarından yardım alması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Kerem, Onur) zodandıkları konularda alan 

uzmanlarından yardım aldıklarını söylemiştir. Kerem öğretmen kaynaştırma 

uygulamalarında "sorunla karşılaştığında" alan uzmanlarına "telefonla ulaştığını ve 

yardım" aldığım ifade etmiştir. Onur öğretmen de bir öğrencisinin gittiği "psikiyatrdan 

öğrenci hakkında bilgilendirici bir yazı" istediğini ve psikiyatrın da kendisini yazılı 

"bilgilendirdiğini" dile getirmiştir. 

3.28.2. Alanda çalışanları takip etmesi ve onların çalışmalarını taklit etmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Kerem) alanda çalışanları takip ettiğini ve onların 

çalışmalarım taklit ettiğini söylemiştir. Kerem öğretmen özel eğitim alamndaki 

"uzmanların" bu işi "daha ciddi" yapmaya başladığım, kendilerinin de "onlardan alıp 

uygulayıcılar" konumunda olduklarını, uzmanların çalışmalarım "saygıyla izlediIderini" ve 

onların çalışmalarım bir şekilde "taklit" ettiğini ve "eksikliğini o şekilde giderdiğini" 

belirtmiştir. 

3.28.3. Teknolojiyi kullanmanın işleri kolaylaştırması 

Rehber öğretmenlerden biri (Kerem) teknolojiyi kullanmamn işleri kolaylaştırdığını 

söylemiştir. Kerem öğretmen "teknolojinin imdadına yetiştiğini ve kaynak sorununun" 

olmadığım ifade etmiştir. 

3.29. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMAYA BAKıŞ AÇısı 

Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, Derya, Fatma) kaynaştırmaya bakış açıları 

konusunda çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Fatma öğretınen "kaynaştırma 

uygulamalarının programımn dışında" olduğunu, özel eğitimin "alam olmadığım," yıllık 

"çerçeve programında" bununla ilgili "sistematik" bir şekilde takibini gerektiren bir şey 

"olmadığım," rehber öğretmen olarak "bireysel damşma ve ailelere yönelik eğitici 
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çalışmalar" yapmale zorunda olduğunu, "BEP'e nasıl zaman ayıracağım bilemediğini" dile 

getirmiştir. Fatma öğretmen şu an okulların istediği "hizmet türlerinde" özel eğitimin "çok 

az bir yeri kapsadığım," okullardald birçok çalışmamn "geçiştirildiğini ve gündemde hangi 

konu varsa o konuya bir yönelme olduğunu" belirterek durumu; "Öğrencinin biri birini 

bıçaklıyo, hadi saldırganlığı işle. Bi gün başka bi şeyoluyor hadi onu işle." şeklinde ifade 

etmiş ve kaynaştırmamn "en sessiz grup" olduğunu dile getirmiştir. Fatma öğretmen ayrıca, 

"8. sımfta okuma-yazma bilmeyen" bir öğrencileri olduğunu, bu öğrencinin "önceden 

yönlendirilmediği için kaynaştırma raporunun da olmadığım," buna rağmen, "bu çocuğun 

diploma alacağım" oysalei, "biraz özel bir destekle" bu öğrencinin "bellei de okuma-yazma 

noktasına getirilebileceğini" sözlerine eldemiştir. Bilge öğretmen de "50 leişilik sımflarda" 

öğretmenin "özel gereksinimli öğrenci ile ilgilenmesinin çok zor" olduğunu ve çok 

"sıkıntı" yarattığım; bu nedenle, özel gereksinimli bir öğrencisini bu yüzden "az mevcutlu 

bir okula yönlendirdilderini" dile getirmiştir. Derya öğretmen ise, "pratik açıdan" 

kaynaştırma kararımn "sımf geçme" dışında çok bir "avantajının olmadığım" belirtmiştir. 

J. KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ BAŞARıSı İçİN REHBER 

ÖGRETMENLERİN ÖNERİLERİ 

3.30. REHBER ÖGRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ 

BAŞARISININ ARTMASıNA YÖNELİK ÖNERİLERİ 

3.30.1. Rehber öğretmenlerin meslektaşlarına yaptığı öneriler 

3.30.1.1. Rehber öğretmenlerin alan uzmanlarına danışmasının sağlanması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Fatma, Gözde) rehber öğretmenlerin alan 

uzmanlarına damşmalarımn sağlanmasım önermiştir. Fatma öğretmen özel eğitimin 

"uzmanlık alam olmadığım;" bu nedenle, "bilgileneceği, özel eğitimle ilgili rehberlik 

alabileceği bilgi birimlerinin" ya da okullarda rehber öğretmenin yamnda bir "özel 

eğitimcinin" olması gerektiğini ve "rehber öğretmenlerin" de bu konuda "eğitime alınması" 

gerektiğini belirtmiştir. Gözde öğretmen alanda "mastıt" yapıyor olmasından dolayı zaman 

zaman "özel eğitim bölümündeld hocalarına damştığım" belirterek, okulda "sadece özel 

gereksiniınli öğrencilerle ilgilenen bir özel eğitim öğretmenin" olmasımn "en büyük 

çözüm" gibi göründüğünü söylemiştir. 
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3.30.1.2. Rehber öğretmenlerin meslektaşlarına danışmasının sağlanması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Derya, Gözde) rehber öğretmenlerin meslektaşlarına 

danışmalarımn sağlanmasım önermiştir. Gözde öğretmen "meslektaşlarına danışmanın sık 

başvurduğu bir yöntem" olduğunu ifade ederek, "belirli durumlarla" ilgili meslektaşlarımn 

"çözüm önerilerinden ve düşüncelerinden" yararlandığım dile getirmiştir. Derya öğretmen 

ise, bazen öğrencinin devam ettiği "özel eğitim merkezindeki öğretmenle işbirliği 

yaptığım," bazen de "doktoradan sımf arkadaşıyla" öğrenci ile ilgili "durumu paylaştığım" 

belirtmiştir . 

3.30.1.3. Re"ber öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerle bilgiIendirilmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Fatma, Meryem) rehber öğretmenlerin hizmet-içi 

eğitimlerle bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiştir. Meryem öğretmen kaynaştırma 

uygulamaları konusunda rehber öğretmene "çok büyük iş düştüğünü" ve onun "yeterli 

bilgiye sahip olması" gerektiğini dile getirirken, Fatma öğretmen de rehber öğretmenlerin 

kaynaştırma uygulaınaları konusunda gerçekten "bilgilendirilmesi gerektiğini" ifade 

etmiştir. 

3.30.1.4. Rehber öğretmenlerin farklı kaynaklardan bilgi edinmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Derya) rehber öğretmenlerin farklı kaynaklardan bilgi 

edinmesi gerektiğini söylemiştir. Derya öğretmen "William Sendromlu" bir öğrencisi 

olduğunu ve rahatsızlık ile ilgili "bilgi edinmek için Internetten yararlandığını" ifade 

etmiştir. 
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3.30.2. Rehber öğretmenlerin yasal düzenlemeler ve destek hizmetlerin 

düzenlenmesine ilişkin önerileri 

3.30.2.1. Alanda çalışan insan sayısının artması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Derya, Fatma, Kerem) alanda çalışan insan sayısının 

artması gerektiğini söylemiştir. Kerem öğretmen "özel eğitim" konusunda "kendini ortaya 

koyan ve çaba harcayan" çok insan olduğunu, o insanların "sayısının artması" gerektiğini 

düşündüğünü ifade ederken, Fatma öğretmen de kaynaştırma uygulamalarında çalışması 

gereken "uzmanların" sayısımn okullarda "yeterli olmadığım" dile getirmiştir. 

3.30.2.2. Üniversiteden ya da MEB'den uzmanların çalışmaları denetlernesi 

Rehber öğretmenlerden ildsi (Bilge, Derya) üniversiteden ya da MEB' den 

uzmanların çalışmaları denetlernesi gerektiğini söylemiştir. Derya öğretmen okullardaki 

"sisteme müdahale" edebilecek "birimler oluşturulması" gerektiğini, MEB 'in daha "geniş 

kapsamlı ve yaygın çalışması ve denetlemenin" olması gerektiğini belirtmiştir. Bilge 

öğretmen de "MEB ya da üniversiteden" bir görevlinin "periyodik aralıldarla" gelip 

"çalışmaları denetlemesi" gerektiğini ifade etmiştir. 

3.30.2.3. Öğrencinin uzmanlar tarafından düzenli olarak izlenmesi 

Rehber öğretmenlerden ilcisi (Derya, Fatma) öğrencinin uzmanlar tarafından düzenli 

olarak izlenmesi gerektiğini söylemiştir. Derya öğretmen okullarda bir "uzman" tarafından 

"sene başı, sene ortası" gibi dönemlerde "taldp yapılmasımn çok iyi" olacağım, her "eğitim 

bölgesine istihdam edilmiş uzmanların" zaman zaman okulda bir "izleme çalışması" 

yapmasım ve izlemeler suasında da uzmamn, "uzmanlık bilgisini" bire-bir "yansıtması ve 

göstennesi" gerektiğini; bir başka deyişle, vereceği eğitimin "uygulama" tarzında olmasım 

"önerdiğini" belirtmiştir. 

3.30.2.4. Destek eğitimle ilgili yasaların düzenlenmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Derya, Fatına) destek eğitimle ilgili yasaların 

düzenlernnesini ve kurumların denetlenmesini önenniştir. Fatma öğretmen "devlet" 
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kendilerine "para" ödediği için "özel eğitim merkezlerinin" sık sık okulları "ziyaret" 

ettiğini, bunun kendisini bir açıdan "rahatsız ettiğini," bu merkezlerin "denetiıninin" 

yapılmasının ve öğrencilerin doğru "tespit" edilip edilmediğinin "denetlenmesinin" 

gerektiğini belirtmiştir. Derya öğretmen ise, "rehabilitasyonla ilgili hizmetlerin yeniden 

düzenlenmesi ve gerçekten ihtiyacı olan" çocuklara "ulaştırılması" gerektiğini, dışarıdaki 

kurum bünyelerinde ya da okul içerisinde bir "çözüm bulunması" gerektiğini, çoculdarın 

"sadece akademik değil, duygusal, sosyal gelişiminin de dikkate alınarak" ona uygun 

"düzenlemelere ihtiyaç olduğunu" dile getirmiştir. Derya öğretmen ayrıca, "biz burada iyi 

kötü bi dengeyi tutturuyoruz, el yordamıyla da olsa bi takip sağlıyoruz" sözleri ile "rehber 

öğretmeni olmayan" okulların daha "zor durumda" olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. 

3.30.2.5. Özel eğitim bölümü öğrencilerinin sınıf öğretmenine destek sağlaması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Gamze) özel eğitim bölümü öğrencilerinin sımf 

öğretmenine destek sağlamasım önermiştir. Garnze öğretmen Anadolu Üniversitesi'nin 

Özel Eğitim Bölümü'nden öğrencilerin "staj için okullarına geldiğini ve destek sağlama" 

gibi birtakım "katkıları" olduğunu, "pratikte" onların kendisine bazı sorular sorduğunu, 

"teoride" kendisinin onlara "yeni bir şeyler var mı" diyerek anlatmalarım istediği konular 

olduğunu ve okullarının böyle bir "avantajı" olduğunu dile getirmiştir. Bilge öğretmen de 

"üniversiteden öğrencilerin" okullara gelip "destek eğitim" vermesini "önerdiğini," sene 

başında okullarına "üniversiteden bir öğrencinin geldiğini," bu öğrencinin "aileyi ve okulu 

bilgilendirme" gibi "özel çalışmalar" yaptığını ve bu çalışmaların "yararlı" olduğunu 

düşündüğünü belirtmiştir. 

3.30.2.6. Rehber öğretmenlere denetleme yetkisi verilmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) rehber öğretmenlere denetleme yetkisi 

verilmesini önermiştir. Bilge öğretmen "biz seviyoruz denetlenmeyi" sözleri ile 

öğretmenlerin "denetlendiğinde daha sistemli çalışacağım" belirterek, kaynaştırma 

uygulamaları konusunda rehber öğretmenlere biraz "denetleme yetkisi" verilebileceğini 

ifade etmiştir. 
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3.30.2.7. RAM'ın öğretmenlere eğitim vermesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Gamze) RAM'ın öğretmenlere eğitim vermesını 

önermiştir. Gaınze öğretmen İstanbul'da görev yaptığı süre içerisinde "RAM'ın" özel 

eğitimle ilgili "çok sayıda eğitim" verdiğini ve "temelini" oradan aldığını; bu yüzden, bu 

konuyla ilgili "eğitim, seminer ve kursların şart olduğunu" dile getirmiştir. 

3.20.2.8. Herkesin kendi semtindeki okula gitmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Bilge) herkesin kendi semtindeki okula gitmesi 

gerektiğini söylemiştir. Bilge öğretmen "iki-üç yıl önce uygulanan herkesin kendi 

semtindeki okula gitmesi" ile ilgili bir "proje" olduğunu ama bunun "uygulanmadığım," bu 

karar uygulandığı zaman okullarda "yığılma olmayacağım ve 15-20 kişilik sınıflarda" çok 

"güzel şeyler yapılacağına" inandığım dile getirmiştir. 

3.30.3. Rehber öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin önerileri 

3.30.3.1. Sınıf öğretmenlerinin bilgilendirilmesi 

Rehber öğretmenlerden dördü (Bilge, Gamze, İlkay, Meryem) sınıf öğretmenlerinin 

bilgilendirilmesini önermiştir. Meryem öğretmen "sınıf öğretmenlerinin" kaynaştırmayla 

ilgili "bilgilendirilmesi" gerektiğini dile getirmiştir. İlkay öğretmen de "özel eğitim 

kurumlarına gezi yapılarak," özel eğitimle ilgili "film gösterirni" yapılarak, "seminer, kurs 

niteliğinde eğitimler" yapılarak "sınıf öğretmenlerinin bilgilendirilmesini" önermiştir. 

Gamze öğretmen ise, özel eğitim alamm "seven gönüllü sınıf öğretmenlerine RAM 

tarafından eğitim" verilmesini önermiştir. 

3.30.3.2. Okul yönetiminin bilgilendirilmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Ceren, Fatma) okul yönetiminin bilgi eksiğinin 

giderilmesi gerektiğini söylemiştir. Ceren öğretmen okul yönetiminin "kaynaştırma diye bir 

şeyolduğu, işe nasıl ve nerden başlanacağı" konusunda "bilgi sahibi" olmaları gerektiğini 

ve ondan sonra bir "çaba gösterileceğini" belirtmiştir. Fatma öğretmen "sınıf 

öğretmenlerine" bir konunun "önemsetilmesi" isteniyorsa, önce "okul müdürüne 
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önemsetrnek" gerektiğini; bu yüzden, okul yönetiminin "kaynaştırmanın önemi" 

konusunda "toplantı" yapıp kaynaştırmayla ilgili bir "konuşma" yapmasının özel 

gereksinimli öğrencileri "öne çıkaracağını" ve öğretmenlerde "motivasyon yaratacağını" 

belirterek, öğretmenlerin bu konuda "okul yönetimi" tarafından "takibinin 

yapılabileceğini" dile getirmiştir. 

3.30.3.3. Hizmet-içi eğitimlerin alan uzmanlan tarafından verilmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Kerem) hizmet-içi eğitimlerin alan uzmanları 

tarafından verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bilge öğretmen "eğitimleri" daha üst düzeyde 

"profesyonel kişilerin" vermesi gerektiğini ve eğitimlerin "slaytlar biçiminde değil, daha 

bire-bir ve görselolarak zenginleştirilmiş" bir şekilde verilmesini önermiştir. Kerem 

öğretmen de "yetersizliği ve ciddi anlamda iletişim ve diksiyon sorunu" olan insanların 

"eğitim" verdiklerini, öncelikle bu tür eğitimlerde "eğitim verecek kişinin yeterliliğinin" 

dikkate alınmasının "iyi" olacağını düşündüğünü ifade etmiştir. 

3.30.3.4. Hizmet-içi eğitimlerin seminer zamanında verilmesi 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Bilge, Kerem) hizmet-içi eğitimlerin semıner 

zamanında verilmesini önermiştir. Kerem öğretmen eğitimlerin "olmadık zamanlarda" 

verilmesinin öğretmenlerde "değişiklik yaratmadığını;" çünkü öğretmenlerin bu eğitimleri 

"zorunluluk gibi algılayıp gittiklerini," eğitimlerin "seminer dönemlerinde" verilmesinin 

"çok daha yararlı" olacağını düşündüğünü dile getirmiştir. 

3.30.3.5. Hizmet-içi eğitimlerin motive edici şekilde yapılması 

Rehber öğretmenlerden biri (Onur) hizmet-içi eğitimlerin motive edici şekilde 

yapılması gerektiğini söylemiştir. Onur öğretmen "hizmet-içi eğitim" çalışmalarının kişiyi 

"bilgi sahibi" yaptığını ama bu "bilgiyi uygulama" konusunda okul yönetimi ya da 

öğretmenleri "motive etmediğini" oysa, alınan bilgilerin kişileri "motive etmesi 

gerektiğini" belirtmiştir. 
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3.30.4. Rehber öğretmenlerin öğretimsel koşulların düzenlenmesine ilişkin önerileri 

3.30.4.1. Müfredatın hafilletilmesi 

Rehber öğretmenlerden beşi (Bilge, Derya, Fatma, Gözde, Kerem) müfredatın 

hafifletilmesi gerektiğini söylemiştir. Fatma öğretmen BEP'le ilgili "yönetmelik" gereği 

yapılması gerekenlerin "fazla" olduğunu, rehber öğretmenin ve sımf öğretmenlerinin 

işlevleri ve müfredatın yoğunluğu düşünüldüğünde, BEP'lerin "gerçeklikten ve 

uygulanabilirlikten uzak olduğunu" ve BEP çalışmalarımn okullarda "kağıt üzerinde" 

kaldığım belirtirken, Gözde öğretmen müfredatın "yoğun olmasının" kaynaştırma 

uygulamalarında "sorun yaşanmasına" neden olduğunu dile getirmiştir. Bilge öğretmen de 

müfredatın çok "yoğun" olduğunu, öğretmenlerin "yıl içinde birçok üniteyi anlatması" 

gerektiğini; bu nedenle, özel gereksinimli öğrenciye çok "destek olamadığım" ifade 

etmiştir. Kerem öğretmen ise, "ilköğretim müfredat prograrm ile kaynaştırma 

uygulamaları" arasında bir "ilinti kurulamadığım" dile getirirken, kaynaştırma 

uygulamalarımn "başladığı noktada olmadığım," bu konuda oldukça "iyi yol alındığım" 

düşündüğünü, daha iyi olabilmesi için de "müfredatın hafifletilmesi, çeşitli olanaklarla 

eğitim ortamlarımn hazırlatılması ve çalışmaların desteklenmesi" gerektiğini sözlerine 

eldemiştir. 

3.30.4.2. Özel eğitime gönüllü öğretmenlerin alanda çalışmasının sağlanması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Gamze, Kerem, Onur) özel eğitime gönüllü 

öğretmenlerin alanda çalışmasım önenniştir. Gamze öğretmen kendisinin özel eğitim 

alanına "meraklı" olduğunu ve "RAM' da" özel eğitimle ilgili bir "çalışma" olursa, 

"gönüllü" olarale gidip "çalışabileceğini;" çünlcü bu tarz görevleri "gönüllü öğretmenlerin" 

yapmasının daha "verimli" olacağım düşündüğünü belirtmiştir. Onur öğretmen de 

kaynaştırma uygulamalarının "daha iyi" olması için "gönüllülük" esasına dayandırmalctan 

başka "yapılabilecek bir şeyolmadığım," sımf öğretmeninin "gönüllü" olması gerektiğini 

ifade etmiştir. 
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3.30.4.3. Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Bilge, Kerem, Meryem) sımflardaki öğrenci sayısımn 

azaltılması gerektiğini söylemiştir. Bilge öğretmen "sımf mevcut1arımn çok kalabalık" 

olduğunu, kaynaştırmanın daha "verimli" uygulanabilmesi için sımf mevcutlarımn 

"azaltılması" gerektiğini dile getirmiştir. Meryem öğretmen ise, öğretmenin "derse 

girdiğinde" özel gereksinimli öğrenciye en azından "kaliteli bir şekilde bir 10-15 dakika 

ayırması" için de "sımf mevcutlarımn az" olması gerektiğini belirtmiştir. 

3.30.4.4. Kaynaştırmanın temel koşullarının (kaynak oda ve özel eğitim 

öğretmeni) sağlanması 

Rehber öğretmenlerden üçü (Fatma, Gözde, Meryem) kaynaştırmamn temel 

koşullarımn (kaynak oda ve özel eğitim öğretmeni) sağlanması gerektiğini söylemiştir. 

Gözde öğretmen kaynaştırma uygulamalarında hala çok "net sonuçlar" alamıyorsak, hala 

kaynaştırmamn "işlevsel1iğini" sorguluyorsak, önce "kaynaştırmanın temel koşullarım 

gözden geçirmemiz" gerektiğini ve bu konudaki en iyi "çözümün" kesinlikle "her okulda 

bir kaynalc oda ve özel eğitim öğretmeni" bulundurulması olduğunu dile getirmiştir. Fatma 

öğretmen ise, her "eğitim bölgesinden" sorumlu rehber öğretmenlere bu konuda 

"damşmanlık" yapabilecek "özel eğitim uzmanlarımn" olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Meryem öğretmen de kaynaştırma uygulamalarında "destek" olacak bir kişinin "süreIdi 

yanlarında olması" gerektiğini dile getirmiştir. 

3.30.4.5. Değerlendirmenin farklılaştırılması 

Rehber öğretmenlerden ikisi (Fatma, Kerem) değerlendirmenin farldılaştınlması 

gerektiğini söylemiştir. Fatma öğretmen "özel gereksiniınli öğrencilerin" not konusunda 

daha "iyi değerlendirilmesi ve onlara uygun ölçme-değerlendirme" yapılmasım önermiştir. 

3.30.4.6. Kaynak kitaplar hazırlanması 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) kaynak kitaplar hazırlanmasını önermiştir. 

Meryem öğretmen özel gereksiniınli öğrencilere "normal gelişim gösteren" öğrencilerin 

"ders kitaplarım" verdiklerini, oysa her özel gereksinimli öğrencinin "seviyesinin farklı" 
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olduğunu söylemiştir. Meryem öğretmen ellerinde özel gereksinirnH öğrencilerin 

"seviyelerine uygun kaynak kitaplar" olduğunda ve "ders öğretmeni" bunları "sırasına" 

göre işlediğinde "daha verimli" olacağım düşündüğünü ifade etmiştir. 

3.30.4.7. Sınıf öğretmenliği adaylarının üniversite eğitimlerinde özel 

gereksinimli öğrenciler konusunda bilgi edinmesi 

Rehber öğretmenlerden biri (Meryem) sımf öğretmenliği adaylarının üniversite 

eğitimlerinde özel gereksinimli öğrenciler konusunda bilgi edinmesi gerektiğini 

söylemiştir. Meryem öğretmen "tecrübenin" çok "önemli" olduğunu, öğretmenlerin 

kaynaştırma uygulamaları konusunda "bilinçli olarak göreve başlamaları" gerektiğini, 

çünkü "her an karşılarına özel gereksinimli bir öğrencinin çıkabileceğini," öğretmen 

adaylanmn "stajımn bir lasmını özel gereksinirnli öğrencilerle yapabileceklerini ve bire

bir" onlarla çalışıp "tecrübelenmeleri" gerektiğini ifade etmiştir. 
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BÖLÜMrv 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

4.1. Tartışma 

Bu bölümde, temel bulguların olası nedenlerinin ve ulaşılabilen alanyazınla 

ilişkilerinin tartışması yer almaktadır. Bu bölümde bulgulara ilişkin anlaşılırlığı 

kolaylaştırmak amacıyla, katılımcıların ifade ettikleri görüşlerin frekansları belli 

gruplamalar halinde sunulmuştur. Buna göre, gruplamalar birkaçı (bir-iki kişi), bir bölümü 

(üç-dört kişi), yarısı (beş kişi), yarıdan fazlası (altı-yedi kişi), tamamına yakını (sekiz

dokuz kişi) ve tamamı (on kişi) olarak ifade edilmiş ve gruplamalara karşılık gelen 

frekanslar parantez içinde sunulmuştur. 

4.1.1. Sınıf Öğretmenleri 

Kendileriyle görüşme yapılan relıber öğretmenlerin sınıf öğretmenlerine BBP 

Iıazırlamada yardım etme ve BEP'lerin uygulanmasında relıberlik yapmaya ilişkin 

görüşleri benzerlik göstermektedir. Rehber öğretmenlerin yarıdan fazlası (altı kişi), BEP 

hazırlarken öğretmenlere bilgi verdiğini ve yardım ettiğini söylerken, bir bölümü (üç kişi) 

BEP'leri uygulamada öğretınenlere rehberlik yaptığını ifade etmiştir. BEP'ler, özel 

gereksinimli her öğrenci için hazırlanması yasal olara1e zorunlu ve gereIdi olan eğitim 

programlarıdır (MEB, 2006). Hazırlanan BEP'ler ile özel geteksinimli öğrencilere en üst 

düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunulur (Vuran, 2005). Bu bağlamda, rehber 

öğretmenlerin sınıf öğretmenlerine BEP hazırlama konusunda bilgi verme, yardım etme ve 

rehberlik yapma olarak ifade ettiIderi çalışmalar, eğitimin bireyselleştirilmesi bağlamında 

değerlendirildiğinde oldukça sınırlı ça1ışmalardır. Rehber öğretmenlerin bu konudaki 

çabaları ve sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışmaları dikkate değer olınakla birlikte, 

lisans eğitimleri sırasında BEP hazırlama ve eğitimin bireyselleştirilmesiyle ilgili dersler 

almamış olduidarı düşünüldüğünde, çabalarının öğretmenlerin gereksinimlerini 

karşılamada oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. 

Relıber öğretmenlerin sınıf öğretmenleriyle yaptıkları bir diğer çalışma da 

öğretmenlerin bilgilendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Rehber öğretmenlerin 
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yarıdan fazlası (altı kişi) öğretmene öğrenci özellikleri hakkında bilgi verdiğini, bir bölümü 

(dört kişi) yapılacak çalışmalar haldeında öğretmeni bilgilendirdiğini, birkaçı (ikişer kişi) 

davranış değiştirme, sınavlar ve not verme, öğrenci gelişimini takip etme, birer tanesi ise 

yönetmelik ve sosyal kabul gibi konularda öğretmenlere bilgi verdiğini ifade etmiştir. 

Kaynaştırma uygulamalarının başarıyla yürütülmesi için özel gereksinimli öğrencinin bire

bir ilişki içinde olduğu sımf öğretmenlerinin kaynaştırmayla ilgili bilgi gereksinimlerinin 

giderilmesi ve almış oldukları bilgileri uygulamaya geçirdikleri olumlu yaşantılara sahip 

olmaları önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için de rehber öğretmenlerin sınıf 

öğretmenleriyle çok daha sistematik çalışmalar planlaması ve yürütmesi gerekmektedir. Bu 

gerçekleştiğinde, öğretmenlerde tutum değişikliği olacağı açıktır. Ülkemizde, okullarda 

özel eğitim danışmanı olmadığı için öğretmenlerin uygulamalar sırasında yardım alacağı 

kişi okullarındaki rehber öğretmenlerdir. Rehber öğretmenlerin lisans eğitimlerinde 

aldıkları derslere balaldığında, özel eğitim danışmanlığı yapmak için gereIdi olan davranış 

kontrolü ve sımf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, BEP hazırlama ve tüm bu bilgileri 

özür gruplarına göre uyarlama gibi konularda dersler almadıkları ve özel eğitiın 

danışmanlığı yapacak yeterlikte yetiştirilmedilderi görülmektedir. Rehber öğretmenlerin 

sımf öğretmenlerine gereksinim duydukları konularda yardım edebilmesi için öncelilde 

özel eğitim danışmanlığı konusunda yeterlik kazanmaları ve danışmanlık becerileri 

edimneleri gerelanektedir. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin, yoğun iş yülderiyle 

birlikte yürüttükleri kaynaştırma uygulamalarında sımf öğretmenlerine bilgi verme 

konusunda çabalarının ve çeşitli çalışmalarının olduğu; ancak, başarılı kaynaştırma 

uygulamaları için bu çalışmaların daha sistemli hale getirilmesine ve rehber öğretmenlerin 

özel eğitim danışmanlığı konusunda yeterliIderinin arttırılmasına gereksinim olduğu 

söylenebilir. 

Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında sınıf öğretmenlerinden 

kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri çeşitlilik göstermektedir. 

Rehber öğretmenlerin tamamına yalam (sekiz kişi) öğretmenlerin öğrenciyi 

kabullenınediğini, yarıdan fazlası (altışar kişi) yeterli olamayacağım düşündüğü için 

öğrenciyi sımfta istemediğini, kaynaştırma uygulamalarını görevi olarak görmediğini ve 

öğretmenlerin bilgi, deneyim ve eğitim eksildiğine sahip olduğunu belirtmiştir. Smith ve 

arkadaşlarına (2001) göre, başarılı bir kaynaştırma ortamı yaratmale için sınıf öğretmeninin 

olumlu tutuma, olumlu beldentilere ve mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. 
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Sımf öğretmenlerinin olumlu tutuma sahip olması, sımfiaki nonnal gelişim gösteren 

öğrencilerin özel gereksinimi i öğrencilere ilişkin tutumlarım da doğrudan etkileyecektir. 

Sınıf öğretmeni bireysel farklılıkları kabul ediyor ve farklılıklara saygı gösteriyorsa, 

sınıfında da farklılıkları kabul etmeye yönelik bir ortam oluştunna konusunda çaba 

harcayacaktır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Bu nedenle, kaynaştınnaya ilişkin yapılacak 

çalışmalarda, öğretmenlerde tutum değişikliği sağlamaya yönelik çalışmalara yer 

verilmesinde yarar olduğu söylenebilir. Avcıoğlu ve diğerleri (2004) tarafından yapılan bir 

çalışmada, araştınnaya katılan öğretmenlerin tümü, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi 

konusunda kendilerini yeterli gönnediklerini ve bu nedenle, kaynaştınna uygulamalarına 

ilişkin çeşitli kaygıları olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgu, bu araştınnadan elde edilen 

bulgularla tutarlılık göstennektedir. Öğretmenlerin kaynaştınna uygulamalarına karşı 

olumsuz tutumlara salıip olmalarının en önemli nedenlerinden birinin bilgi, deneyim ve 

eğitim eksikliğine sahip olınaları olduğu alanyazında yapılan çeşitli araştınnalarla da ortaya 

konmuştur (Atay, 1995; Avcıoğlu ve diğ., 2004; Batu ve diğ., 2004; Diken, 1998; Uysal, 

1995; Uysal, 2003). Alanyazındaki ve bu araştınnamn bulgularından hareketle, 

öğretmenlerin bu gereksinimlerinin karşılanması öncelikli olarale önerilebilir. Varlıer 

(2004) ve Türkoğlu (2007) tarafından yapılan çalışmaların bulguları da bu öneriyi destekler 

niteliktedir. Türkoğlu (2007) yaptığı çalışmayla, kaynaştınna uygulamaları. konusunda 

yapılan bilgilendinne çalışmalarının, öğretmenlerin kaynaştınnaya ilişIcin düşüncelerini 

olumlu etkilediğini, bilgilendirme çalışmaları öncesinde kaynaştınna eğitimine sıcale 

bakmayan öğretmenlerin, bilgilendirme somasında kaynaştınna uygulamalarının olduleça 

yararlı olduğunu düşündüğünü Oliaya koymuştur. Bu noktada, tutum değişikliği için 

yapılan bilgilendinne çalışmalarının süresi de önemli olmaldadır. Şahbaz (1997) yaptığı 

çalışmada, sınıf öğretmenlerinin kaynaştınnaya yönelik tutumlarımn değiştirilmesinde bir 

oturumluk uygulamaların yeterli olmadığım ortaya koymuştur. Dolayısıyla, Şalıbaz 

(1997)'ın ve Türkoğlu (2007)'nun çalışmalarından hareketle, tutum değiştirmeye yönelik 

yapılacak çalışmaların daha uzun süreli olacale şekilde planlanması önerilebilir. 

Rehber öğretmenlerin bir bölümü (dört kişi) sımf öğretmenlerinin kaynaştınna 

kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciler için BEP hazulamak 

istemediğini ve bu öğrencilere müfredat doğrultusunda öğretim sunduğunu, üçer lcişi sımf 

öğretmenlerinin kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen 

öğrencilerle çalışmalda zorlandığım ve bu öğrencilere toleranslı davranılmadığım ifade 
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etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, sımf öğretmenleriyle 

kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili olarak da 

birtakım sorunlar yaşandığı görülmektedir. Kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili herhangi bir yasal ve eğitsel düzenlemenin 

olmaması, bu öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında mağdur olmalarına neden 

olabilmektedir. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için rehber öğretmenlerin sı mf 

öğretmenlerine varolan programın bireyselleştirilmesi ve öğretimsel uyarlamalar 

konusunda damşmanlık yapması gerekmektedir. Rehber öğretmenlerin lisans 

formasyonlarına bakıldığında, sımf öğretmenlerine bu içerikte bir damşmanlık yapacak 

yeterlikte yetişmedikleri görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin birkaçı (ikişer kişi) sımf öğretmenlerinin kaynaştırma 

raporuyla yükünün hafıfleyeceğini düşündüğünü, kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrenciyi RAM' a yönlendirmede ısrarcı olduğunu, sımf 

öğretmenleri rehber öğretmene bildirmediği için öğrencinin fark edilmeden ikinci 

kademeye kadar geldiğini söylemiştir. Araştırmanın bu bulgusu Sütçü (2007)'nün araştırma 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Sütçü (2007) yaptığı çalışmada, özel gereksinimli 

öğrencilerin tamlanmasında gecikildiğini ortaya koymuştur. Rehber öğretmenlerin önemli 

bir kısmı tarafından ifade edilen bu soruna yönelik olarak, sınıf öğretmenlerinin 

öğrencideki farklılığı fark ettikleri zaman rehber öğretmenleri bilgilendirmesinde ve belli 

aralıldarla okullarda tarama yapılmasında yarar olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya 

katılan birer kişi ise, ikinci kademede farldı ve çok sayıda öğretmenin derslere girmesi 

nedeniyle, öğretmenlerin öğrencileri sahiplenmediğini ve yönetmelilderin öğretmenler 

tarafından takip edilmediğini dile getirmiştir. Sımf öğretmenlerinin sımflarındaki özel 

gereksiniınli öğrencilere karşı olumsuz tutumlar sergilemelerine rağmen, kaynaştırma 

kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencileri de RAM'a yönlendinnede 

ısrarcı olmaları ve kaynaştırma kararıyla yüklerinin hafıfleyeceğini düşünmeleri oldukça 

düşündürücü bir durumdur ve sımf öğretmenlerinin bu konuda çelişkili tutumlar 

sergilediklerini göstermektedir. Sımf öğretmeni kaynaştırma raporunu öğrencinin 

yetersizliğinin kanıtı olarak görse bile, bu karar öğretınen ve okul için birçok yasal 

sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Öğretmenlerin kaynaştırma kararım bu şekilde 

algılamalarımn, özel eğitim ve kaynaştırmamn temel felsefesini tam olarak anlamadıldarı 

ve özel eğitimle ilgili yasa ve yönetrnelikleri çok iyi bilmedikleri şeklinde yorumlanabilir. 
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4.1.2. Okul Yönetimi 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin kaynaştırma 

uygulamalarında okul yönetimlerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin 

görüşleri farklılık göstermektedir. Rehber öğretmenlerin bir bölümü (dört kişi) 

kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesinde okul yönetimi ile sorun yaşamadığım 

belirtirken, diğerleri okul yönetiminden kaynaklandığım düşündükleri çeşitli sorunlar 

yaşadıklarım dile getirmişlerdir. Rehber öğretmenler, okul yönetimlerinin yandan 

fazlasının (yedi kişi) kaynaştırma uygulamalarını görevi olarak görmediğini, birer tanesi ise 

okul yönetiminin özel gereksinimli öğrenciyi okula almak istemediğini ve PDR servisine 

ilişkirı olumsuz tutumlara sahip olduklarım ifade etmişlerdir. Batu ve Kırcaali-İftar 

(2006)'a göre, okul yönetiminin kaynaştırmamn gereğine ve önemine inanması, 

kaynaştırma uygulaması içerisinde yer alan her bir etmenin işini kolaylaştıracak ve özel 

gereksinimli öğrenciye yönelik tutumların olumlu olma olasılığım arttıracalctır. Batu ve 

Kırcaali-İftar (2006) ayrıca, okul yönetiminin rehber öğretmenle ve özel eğitim 

personeliyle işbirliği içinde çalışması halinde diğer öğretmenlere, okul personeline ve 

ailelere model olacağım ve onların tutumunu olumlu yönde etkileyeceğini ifade etmişlerdir. 

Kaya (2003) yaptığı araştırınada okul yönetimleriyle ilgili bu araştırmadaki bulgulara 

benzer bulgular elde etmiştir. Kaya (2003)'nın araştırma bulguları, katılımcıların 

kaynaştırrna uygulamaları ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu, kaynaştırrna 

uygulamalarına karşı olumlu tutum göstermediklerini, yerleştirme açısından sistemli 

herhangi bir çalışma yapmadıldarım ve özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelilder hakkında 

bilgi sahibi olmadıklarım göstermiştir. 

Araştırma bulgularında ayrıca, katılımcı rehber öğretmenlerden birinin (Kerem) 

hem kaynaştırrna uygulamalarımn yürütülmesinde okul yönetimiyle ilgili bir sorun 

yaşamadığı m, hem de okul yönetiminin kaynaştırma uygulaınalarım görevi olarak 

görmediği için sorun yaşadıklarım ifade etmesi düşündürücü bir durumdur ve öğretmenin 

ifade ettiği düşüncelerde bir tutarsızlık olduğunu göstermelctedir. 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin okul yönetiminin daha etkin 

çalışmasıyla ilgili yaptığı öneriler çeşitlilik göstermektedir. Rehber öğretmenlerin yarısı 

(beş kişi) yönetimin sımf öğretmenlerinin çalışmalarım denetlemesini önerirken, bir 

bölümü (üçer kişi) okul yönetiminin tüm personel için bilgilendirme çalışmalarına yer 

vermesini ve yönetiminin kaynaştırmayla ilgili tüm çalışmalara dahilolmasım önenniştir. 
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Araştırmanın bu bulguları Kaya (2003)'mn bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Kaya 

(2003) yaptığı çalışmada, kaynaştırma uygulamalarımn başarılı olabilmesi için kaynaştırma 

uygulamalarımn yürütüldüğü okullardaki tüm personelin çalışmalara dalıil edilmesini ve 

personelin sistemli ve periyodik olarak bilgilendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

çinko (2004) tarafmdan yapılan çalışma da yukarıdaki bulguları ve önerileri destekler 

niteliktedir. Çinko (2004)'nun yaptığı çalışmada, özel eğitimle ilgili eğitim ve 

bilgilendinne programlarma katılan yöneticilerin tutumlarımn, katılmayan yöneticilerin 

tutumlarına göre daha olumlu olduğunu göstermiştir. Alanyazmda da kaynaştırma 

uygulamalarımn planlı şekilde yürütülmesinde ve kaynaştırma uygulaması süresince 

oluşacak sorunlarm giderilmesinde, okul yönetimlerinin çok önemli bir rolü olduğu ifade 

edilmektedir. Bu nedenle, okul yönetimlerinin kaynaştırma uygulamaları konusunda çözüm 

oluşturacak kadar bilgili ya da oluşan sorunları gidermek için ulaşılacak bilgi kaynakları 

konusunda bilinçli ve girişimci olmaları gerekmektedir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006; 

Uysal, 1995). Bu özelliklere salıip bir okul yönetimi, kaynaştırma uygulamalar11l111 

yürütülmesinde okulundaki tüm personelin (öğretmenler, rehber öğretmen ve diğerleri) 

aktifbir biçimde üzerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmesini sağlayacaktır. 

4.1.3. Özel Gereksininıli Öğrenciler 

Kendileriyle görüşme yapılan rehher öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere 

yönelik yaptığı çalışmalar çeşitlilik göstermektedir. Rehber öğretmenlerin bir bölümü 

(dörder kişi) özel gereksinimli öğrencilerle görüşme yaptığım ve öğrenciyi takip ettiğini, 

üçer kişi öğrenciyi RAM'a ve destek eğitim~ yönlendirdiğini ve öğrencinin devaın ettiği 

kurumla işbirliği içinde çalıştığım belirtmiştir. Rehber öğretmenlerin birkaçı (ikişer kişi) 

kaba değerlendirme formlarım doldurarak öğrencinin perforrnansmı belirlediğini ve sımfta 

gözlem yaptığını ifade ederken, birer tanesi ise öğrenci bilgilerini güncellediğini, RAM' dan 

kaynaştırma raporlarım temin ettiğini, özel gereksinimli öğrenciyle bireysel çalıştığım, 

öğrenciye akran desteği ve duygusal destek sağlamaya çalıştığım, öğrenciyi sımfa 

yerleştirdiğini ve öğrenciye ölçek uyguladığım dile getirrniştir. Batu ve Kırcaali-İftar 

(2006)' a göre, kaynaştırma uygulamasımn başarısı, yerleştirmeden önce yapılacale 

hazulıklarmyam sua, kaynaştınna uygulamasımn başlamasmdan soma yapılacak 

çalışmalara da bağlıdır. Özel gereksinimli öğrenci kaynaştırma oı1aınma yerleştirilmeden 

önce öğrencinin kaynaştuma ortaımna geçişini kolaylaştırmale amacıyla, kaynaştınnaya 
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hazırlık becerilerine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir (Odluyurt, 2008). Özel 

gereksinimi i öğrenci kaynaştırma ortamına yerleştirildikten sonra da gösterdiği gelişim 

düzenli olarak gözlenmeli, değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda programında 

değişiklikler ve uyarlamalar yapılması için sınıf öğretmenine destek sağlanmalıdır. 

Bulgular incelendiğinde, rehber öğretmenlerin genellikle öğrenci kaynaştırmaya 

yerleştirildikten sonra birtakım çalışmalar yaptığı; ancak, yapılan bu çalışmaların da çok 

sistematik olmadığı ve yaşanan sorunlara bir çözüm sağlamadığı görülmektedir. 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin özel gereksinimli 

öğrencilerden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri çeşitlilik 

göstermektedir. Rehber öğretmenlerin bir bölümü (dört kişi) özel gereksinimi i öğrencilerin 

yoğun davranış sorunları olduğunu belirtmiştir. Sımf öğretmenleri rehber öğretmenlerden 

davranış kontrolü konusunda danışmanlık ve destek beklerken, öğretmenlere destek 

sağlaması beklenen rehber öğretmenlerin öğrencilerdeki davranış sorunlarım "sorunlar" 

başlığı altında ifade ediyor olmaları oldukça dikleat çekicidir. Alanyazında özel 

gereksinimli öğrencinin kaynaştırma uygulamalarından en üst düzeyde yararlanabilmesi ve 

sımfın aktif bir üyesi olabilmesi için, normal sınıfın davranışsal ve akademik gereklerine 

hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, özel gereksinimli öğrenciye sınıf 

işleyişi ve kurallarının öğretilmesi, öğrencinin akademik becerilerinin desteklemnesi ve 

öğrencinin öğretmeni, akranları ve çevresindeki diğer bireylerle etkileşimini kolaylaştıran 

ve bulunduğu ortamda sosyal kabulünü arttıran sosyal becerilerin öğretilmesi son derece 

önemlidir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006; Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Rehber öğretmenler 

tarafından ifade edilen yoğun davranış sorun1arımn ancale, alanyazında öneıilen çalışmalara 

ilişkin bir şeyler yapılması ile çözülebileceği düşünülmektedir. Bu noktada, rehber 

öğretmenlerin sımf öğretmenlerine bu desteği sağlayabilmesi için kendisinin özel eğitim 

danışmanlığı formasyonuna salıip olması ve bilgisini öğretmenlere aktarması son derece 

önemlidir. Rehber öğretmenlerin lisans döneminde aldıldarı dersler incelendiğinde, özel 

eğitim danışmanlığı yapabilecek yeterlikte yetiştirilmedikleri açıkça görülmektedir. Yoğun 

iş yüklerinin yanı sıra, bu formasyonda yetişmeyen rehber öğretmenlerden kaynaştırma 

uygulamaları konusunda sımf öğretmenlerine, okul yönetimine, ailelere yönelik 

danışmanlık yapmalarının beldeniyor olınası ise oldukça ilginçtir. 

Rehber öğretmenlerin birkaçı (iki kişi) özel gereksinimli öğrencinin nonnal gelişim 

gösteren öğrenciler tarafından kabul edilmediğini, birer kişi ise özel gereksinimli 
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öğrencilerin okula devam problemi olduğunu, not kaygısı nedeniyle öğretmenlerini rahatsız 

ettiğini ve ikinci kademede öğrencilerin daha çok zorlandığını ifade etmiştir. Özel 

gereksinimli öğrencinin sosyal kabulünde sorun yaşanmasına ilişkin bu bulgu, Uysal 

(2003)'ın yaptığı araştırmanın bulgularında da görüşme yapılan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu tarafından kaynaştırmada yaşadıkları sorunların en önemli nedenlerinden biri 

olarak ifade edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle, özel gereksinimli öğrencinin sosyal 

kabulüne ilişkin daha sistemli çalışmalara yer verilmesinin yararlı olacağı söylenebilir. 

Rehber öğretmenlerin birkaçının (İlkay, Kerem) sosyal kabulle ilgili çalışmalar yapıyor 

olmalarına rağmen, özel gereksinimi i öğrencinin sosyal kabulüyle ilgili sorun yaşıyor 

olduklarını ifade etmiş olmaları ise oldukça dikkat çekicidir. 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin okula kayıtlı olup 

kaynaştırma kararı sonradan çıkartılan öğrencilerle ilgili görüşleri benzerlik 

göstermektedir. Rehber öğretmenlerin tamamına yalanı (sekiz kişi) birçok öğrencinin 

durumunun okulda fark edildiğini ve kaynaştırma kararının sonradan çıkartıldığını 

söylemiştir. Bu noktada, okullarda tarama çalışmalarına ağırlık verilmesine ve özellikle 

sınıf öğretmenlerinin bu konuda daha uyanık ve bilinçli olmasına gereksinim olduğu 

açıktır. Ayrıca, okula başladıktan sonra fark edilen bir ıcısım öğrenci, kaynaştırma kararına 

gerek olmadan da programın gereklerini yerine getirebilecek düzeyde performans 

gösterebilmektedir. Bu durumda olan öğrenciler için rehber öğretmenlerin sınıf 

öğretmenlerine, yapılabilecek basit düzenlemeler ve öğretimsel uyarlamalar konusunda 

danışmanlık sağlaması son derece önemlidir. 

4.1.4. Özel Gereksinirnli Öğrencilerin Aileleri 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin 

aileleriyle yaptığı çalışmalarla ilgili görüşleri farklılık göstermektedir. Rehber 

öğretmenlerin yansından fazlası (altı kişi) özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle 

görüşme yaptığını söylemiştir. Rehber öğretmenler yaptıldan aile görüşmelerinde farklı 

konulara değindiIderini belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlerin yarısı (beş kişi) destek eğitim 

konusunda ailelere bilgi verdiğini, bir bölümü (dörder ldşi) yıl boyunca yapılacak 

çalışmalar ile tanı ve tanılama süreci hakkında, üç ldşi ise kabul süreciyle ilgili aileleri 

bilgilendirdiğini ifade etmiştir. Rehber öğretmenlerin birkaçı (ild ldşi) çocuklarının gelişimi 

haklcında, birer tanesi ise ldşisel bakım becerileri, okula devam, yasal haldar ve mesleğe 
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yöneltme hakkında ailelere bilgi verdiğini dile getirmiştir. Frye (2005) yaptığı çalışmada, 

rehber öğretmenlerin özel gereksiniınli öğrencilerin lcişisel-sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamadaki sorumluluklarım diğer okul personeline bırakmak yerine kendilerinin yerine 

getirdiğini belirtmiştir. Bu araştırmamn katılımcıları olan rehber öğretmenlerin, ailelerle 

birtakım çalışmalar yaptıkları; ancak, bu çalışmaların ailelerin yaşadıkları sorunları 

azaltmada ya da ortadan kaldırmada yeterli olmadığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin birkaçı (ilci kişi) özel gereksinirnli öğrencilerin aileleriyle 

bire-bir çalışma yapmadığım belirtmiştir. Oysa aileler, kaynaştırma uygulamasının 

başarısım etkileyen önemli bileşenlerden biridir. Bu nedenle, ailelerin de kaynaştırma 

uygulamalarındaki çalışmalara dahil edilmesi ve bilgilendirilmesi kaynaştırmanın başarıyla 

uygulanmasında son derece önemli bir etmendir. Ayrıca, rehber öğretmenlerin ikisinin 

(Fatma, İlkay) de çalışma yapmadığım söyleyip aym zamanda, ailelerle yapılan çalışmalar 

konusunda görüş bildirmiş olmaları, öğretmenlerin söylediklerinden hangisini yaptıklarına 

ilişkin soru işareti oluşmasına neden olmakta ve ifade ettikleri düşüncelerde bir tutarsızlık 

olduğunu göstermektedir. 

Kendileriyle görüşme yapılim rehber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin 

ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri benzerlik 

göstermektedir. Rehber öğretmenlerin tamamına yakını (dokuz kişi) ailelerin çocuğunun 

durumunu kabul etmediğini ifade etmiştir. Bu bulgu Uysal (1995) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmamn bulgularıyla benzerlik göstermektedir . Uysal (1995)' ın 

araştırmasında yer alan katılımcılar, ailenin çocuğunun durumunu kabul etmemesinin 

kaynaştırmayı olumsuz yönde etIcilediğini belirtmişlerdir. Batu ve Kırcaali-İftar (2006)'a 

göre, başarılı bir kaynaştırma uygulamasımn gerçekleşebilmesi ve ailenin güçlü destekçiler 

olabilmelerini sağlamak için özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle gerçeldeştirilebilecek 

çeşitli etkinlikler bulunmaldadır. Araştırmacılar bu etIcinlikleri; anne-babalarla düzenli 

toplantılar yapma, anne-babaları bilgilendirici konuşma ve seminerler düzenleme, her 

aşamada anne-babayı işin içine katma ve çocuğun gelişimini aıme-baba ile paylaşma olarale 

sıralamışlardır. Araştırma bulguları incelendiğinde, rehber öğretmenler Batu ve Kırcaali

İftar (2006)'ın aileler için önerdiği etlcinlilderin bir kısmım yaptıklarım söylerken, ayın 

zamanda ailelerin çocuklarımn durumunu kabul etmediIderini de belirtmişlerdir. Bu 

noktada, rehber öğretmenlerin yaptıldarım söyledikleri çalışmaların niteliğinin ailelerin 

sorunlarım çözmede yetersiz kaldığı söylenebilir. Ailelerle çoculdarımn durumunu kabul 
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etmeye ve kaynaştınna uygulamalarına katkı sağlayacale düzeyde bilgi ve beceriyle 

donanmalarını sağlayacak çalışmalara yer verilmesi yerinde olacalctır. 

Rehber öğretmenlerin bir bölümü (üç kişi) ailelerin eğitim seviyesinin düşük olması 

nedeniyle çalışmaların istenilen düzeyde yürümediğini, birkaçı (ikişer kişi) ailelerin yapılan 

önerileri uygulamadığını ve çağnldıklarında okula gelmediklerini, bir kişi ise ailelerin 

çocuklarına ilişkin beldentilerinin yüksek olduğunu dile getirmiştir. Uysal (1995) yaptığı 

çalışmada, özel gereksinimli öğrencinin ailesinin eğitim seviyesinin, sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olmasının kaynaştırma uygulamalarını olumsuz yönde 

etkilediğini ortaya koymuştur. Bu açıdan her iki çalışmanın bulguları paralellik 

göstennektedir. Araştınnadan elde edilen bu bulgular, kaynaştınna uygulamalarıyla ilgili 

olumlu aile tutumlarının geliştirilmesi için ailelerin bu konuda eğitilmesinin, 

bilinçlendirilmesinin ve ailelere yönelik sistemli çalışmalarının yapılmasının önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Koç ve diğerlerinin (2000) yaptığı çalışma da bu görüşü 

destekler niteliktedir. Koç ve diğerleri (2000) yaptıkları çalışmada, grup aile danışmanlığı 

alan ailelerin çocuklarına yönelik tutumlarının olumluya doğru geliştiğini, almayan 

gruptaki ailelerin tutumlarında ise bir değişme olmadığını ortaya koymuşlardır. 

Kendileriyle görüşme yapılan relıber öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin 

aileleriyle yapılabilecek çalışmalara yönelik önerileri çeşitlilik göstermektedir. Rehber 

öğretmenlerin yandan fazlası (altı kişi) okul, öğretmen ve ailenin işbirliği içinde 

çalışmasını, bir bölümü (üçer kişi) ailelere uzmanlar tarafından eğitim verilmesini, ailelerle 

görüşme yaparale bilgi venneyi, birkaçı ise (ila kişi) ailelerin bir araya gelerek 

deneyimlerini paylaşmasını önenniştir. Öğretmenlerden birkaçı (Fatma, İlkay) özel 

gereksinimli öğrencilerin aileleriyle bire-bir çalışma yapmadıldarını söylerken, aynı 

öğretmenler ailelerle yapılabilecek çalışmalar konusunda çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 

Bu öğretmenlerin çalışma yapmale yerine, yapılabilecek çalışmalara ilişkin önerilerde 

bulunmaları ise oldukça dilckat çelaci bir bulgudur. 

4.1.5. Sınıftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler 

Kendileriylegörüşme yapılan relıber öğretmenlerin normal gelişim gösteren 

öğrencilerle yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşleri farklılık göstermektedir. Rehber 

öğretmenlerin tamamına yalanı (sekiz kişi) özel gereksinimli öğrencinin sosyal kabulü için 

nonnal gelişim gösteren öğrencilerle çalışmalar yaptığını söylemiştir. Alanyazında sosyal 
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kabule ilişIcin yapılan çalışmaların özel gereksinirnli öğrencilere yönelik tutumları olumlu 

etkilediğine ilişkin araştırma bulguları yer almaktadır (Özkan-Yaşaran, 2009; Şahbaz, 

2007; Tekin, 1994). Rehber öğretmenlerin sosyal kabule ilişkin çalışmalara önem vermesi 

olumlu olmalda birlikte, çalışma yaptığım söyleyen rehber öğretmenlerin (İlkay, Kerem) 

okullarındaki özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulüyle ilgili sorun yaşıyor olmaları 

oldukça ilginç ve dikkat çekici bir bulgudur. Aym zamanda, öğretmenlerin verdikleri 

bilgilerde çeşitli tutarsızlıldar olduğunu da göstermektedir. 

Rehber öğretmenlerin bir bölümü (üç kişi) normal gelişim gösteren öğrencilerle 

doğrudan bir çalışma yapmadıklarım söylemiştir. Batu ve Kırcaali-İfiar (2006), 

kaynaştırmanın amaçlarından birinin de özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim 

gösteren akranlar arasındaki etkileşimi sağlamak olduğunu, bu amaca ulaşmak için normal 

gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli akranlarım kabullenmiş olmalarımn son 

derece önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Kaynaştırma uygulamalarımn başanya 

ulaşmasında normal gelişim gösteren öğrencilerin olumlu etkisi düşünüldüğünde, bu 

öğrencilerle de mutlaka kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri yapılması gerektiği söylenebilir. 

Özkan-Yaşaran (2009) da yaptığı çalışmada, normal gelişim gösteren öğrencilerle yapılan 

kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin özel gereksinirnli öğrencilere yönelik sosyal kabulü 

arttırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Rehber öğretmenlerden birinin (Gaınze) bir taraftan normal gelişim gösteren 

öğrencilerle doğrudan bir çalışma yapmadığım ifade ederken, diğer taraftan da özel 

gereksinirnli öğrencinin sosyal kabulü için normal gelişim gösteren öğrencilerle çalışmalar 

yaptığım belirtmesi oldukça ilginçtir. Aym şekilde, noımal gelişim gösteren öğrencilerle 

doğrudan çalışma yapmadığım söyleyen rehber öğretmenlerin (Fatma, Gözde) nonnal 

gelişim gösteren öğrencilerle yapılacak çalışmalara ilişkin önerilerde bulurunaları ise 

oldukça düşündürücüdür. 

4.1.6. Sınıftaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Aileleri 

Kendileriyle görüşme yapılan relıber öğretmenlerin sınıftaki normal gelişim 

gösteren öğrencilerin aileleriyle lıerlıangi bir çalışma yapmama konusundaki görüşleri 

benzerlik göstermektedir. Rehber öğretınenlerin yarıdan fazlası (altı kişi) sımfiaki normal 

gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle herhangi bir çalışma yapmadığım söylemiştir. 

Rehber öğretmenler, özel gereksinimli öğrencinin sımfa kabulünde sorun yaşanınaması (üç 
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kişi), öğrencide davranış sorunun olmaması (iki kişi) ve ailelerden şikayet gelmemesi (bir 

kişi) gibi nedenlerle normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleriyle çalışma 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. Oysa, normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin 

kaynaştırmaya ilişkin olumlu görüşlere sahip olmaları ve özel gereksinimli öğrencinin 

sınıfa kabulü konusunda destekleyici davranışlar sergilemeleri, olumlu akran tutumlarının 

oluşması açısından son derece önemlidir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006; Sucuoğlu ve Kargın, 

2006). Rehber öğretmenlerden ikisi (Fatma, Gamze) normal gelişim gösteren öğrencilerin 

aileleriyle çalışma yapmadığını söylerken, aynı öğretmenler sorun başlığı altında ailelerle 

sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bulgular bu açıdan değerlendirildiğinde, rehber 

öğretmenlerin ailelerle çalışma yapmayıp aynı zamanda sorun ifade etmeleri oldukça 

düşündürücüdür. 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin sınıftaki normal gelişim 

gösteren öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını düşündükleri sorunlara ilişkin 

görüşleri benzerlik göstermektedir. Rehber öğretmenlerden bir bölümü (dört kişi) normal 

gelişim gösteren çocuğa sahip ailelerin özel gereksinimli öğrencideki davranış sorunları 

nedeniyle, birkaçı (iki kişi) kendi çocuklarının dersleri alcsadığı için, bir kişi ise, çocuklaİ 

yuvadan geldiği için özel gereksinimli öğrencileri sınıfta istemediklerini belirtmiştir. Bu 

bulgular, Fuat (1994) ve Öncül (2003)'ün araştırmalarındala bulgularla farklılık 

göstermektedir. Öncül (2003)'ün yaptığı çalışmanın bulguları, normal gelişim gösteren 

öğrencilerin annelerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutumlarının olumlu 

olduğunu; ancale, kaynaştırma ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermiştir. Fuat 

(1994)'ın yaptığı çalışmanın bulguları ise, normal gelişim gösteren çocuğu olan anne

babaların özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminin önemli bir parçası olan kaynaştırma 

eğitim programlarına daha olumlu baktıklarını ve bu olumlu tutumların arttırılmasına 

yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Son yasal düzenlemelerle 

kaynaştırınanın yasal bir hale olduğu, normal gelişim gösteren çocuğa sahip ailelerin özel 

gereksinimli öğrencilere yönelik olumsuz düşüncelerinin eğitimde fusat eşitliğine aykırı 

olduğu ve ailelerin bu olumsuz tutumlarını değiştirmeye yönelik çalışmalar 

düzenlenınesinin gerekli olduğu söylenebilir. ATaştıımanın katılımcıları olan rehber 

öğretmenlerin bir bölümü (döı1 kişi) de aile tutumlarını değiştimıeye yönelik çalışmalar 

yapılmasını önermişlerdir. Bu doğrultuda, ailelerle bilgilendirme çalışmalarına yer verme 
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ve düzenli toplantılar yapma gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir (Batu ve Kırcaali-İfiar, 

2006; Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

4.1.7. Kaynaştırma Kararı Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrenciler 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan 

ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili yaptığı çalışmalar çeşitlilik 

göstermektedir. Rehber öğretmenlerin bir bölümü (dörder kişi) bu öğrencilerle ilgili 

öğretmenleri bilgilendirdiğini, öğrencileri takip ettiğini ve somasında RAM' a 

yönlendirdiğini belirtmiştir. Rehber öğretmenlerden birkaçı (birer kişi) ise öğrenciyle 

bireysel çalışma yaptığım, aileye yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdiğini, öğrenciyi 

destek eğitime yönlendirdiğini, öğrencinin duygusal gelişimini talcip ettiğini, öğrenciyle 

ilgili sımfiaki normal gelişim gösteren öğrencilere bilgi verdiğini ve öğrenciyi başarılı 

olabileceği alanlara yönlendirdiğini ifade etmiştir. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma 

kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili birtalom çalışmalar 

yapmaya çalıştığı; ancak, bu çalışmaların yeterli olmadığı ve bu konuda daha sistemli ve 

öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapılmasına gereksinim 

olduğu söylenebilir. 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan 

ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin kaynaştırma kararının olmaması 

nedeniyle yaşadıklarını düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri benzerlik 

göstermektedir. Rehber öğretmenlerin bir bölümü (dört kişi) öğrencilerin sımf geçme ile 

ilgili zorluldar yaşadıldarım, üçer kişi kaynaştırma raporu olmayan öğrencilerin destek 

eğitim hizmetlerinden yararlanamadığım ve öğrencilerin başarısızlık duygusu yaşamaları 

nedeniyle olumsuz duygulara sahip olduğunu belirtirken, birkaçı (ilci Icişi) öğrencilerin 

sımfia yalmz kaldıklarım ve sımfa kabul edilmediIderini ifade etmiştir. Kaynaştınna kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin durumuyla ilgili tam bir netliğin 

olmaması, bu öğrencilerin yulcarıda söz edilen sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Bu 

öğrenciler sımfialci normal gelişim gösteren öğrencilerle aym eğitime tabitutulmakta ve 

aym başarıyı göstermeleri beklenmektedir. Araştınna bulguları, kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili herhangi bir yasal ve eğitsel 

düzenlemenin olmadığım ve bunun bu öğrencilerin durumunu oldulcça zorlaştırdığını 
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göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle, kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 

gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili yasal ve eğitsel düzenlemelere bir an önce yer 

verilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. Bu noktada, rehber öğretmenlerin sınıf 

öğretmenlerine, yapılabilecek basit düzenlemeler ve öğretimsel uyarlamalar konusunda 

danışmanlık sağlaması son derece önemlidir. 

4.1.8. Kaynaştırma Karan Olmayan ve Yetersizlik Gösterdiği Düşünülen 

Öğrencilerin Aileleri 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin kaynaştırma kararı olmayan 

ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin ailelerinden kaynaklandığını 

düşündükleri sorunlara ilişkin görüşleri benzerlik göstermektedir. Rehber öğretmenlerin 

yarısından fazlası (altı kişi) ailelerin çocuğunun durumunu kabullenmek istemediğini, bir 

bölümü (üçer kişi) ailelerin çocuğu için kaynaştırrna kararı çıkmasını istemediğini ve 

ailelerin tükenmişlik hissettiğini, bir kişi ise ailelerin kaynaştırmanın anlamım tam olarak 

bilmediğini ifade etmiştir. Bu bulgulardan hareketle, ailelerin hem çoculdarımn akademik 

başarısı ve sosyal gelişimi açısından yapacakları desteIdeyici çalışmalara, hem de 

kaynaştırma uygulamalarına ilişkin olarak bilgilendirilmelerinde yarar olduğu söylenebilir. 

4.1.9. Rehber Öğretmenler 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla 

ilgili zorlandıkları çalışmalar farklılık göstermektedir. Rehber öğretmenlerden bir bölümü 

(üç kişi) kaynaştırmayla ilgili çalışmalarda rehber öğretmen olarak çok fazla sıkıntı 

yaşamadığını belirtirken, üçer kişi de kaynaştırmayla ilgili yeterli çalışma yapılmadığım 

düşündüğünü ifade etmiştir. Diğer rehber öğretmenler ise, kaynaştırma uygulamalarına 

ilişkin zorlandıIdarı çalışmalardan söz etmişlerdir. Rehber öğretmen olarale çok fazla sıkıntı 

yaşamadığım söyleyen öğretmenlerin (Derya, Gözde) aym zamanda zorlanılan 

çalışmalarda görüş bildirmiş olmaları ise oldukça düşündürücüdür. 

Rehber öğretmenlerin yarıdan fazlası (altı kişi) kaynaştırmayla ilgili okulda 

yürütülen çalışmalarda yardıma gereksinim duyduğunu, bir bölümü (dört laşi) BEP 

hazırlamada zorlandığım, üçer kişi ise yapılacak çalışmalara ilişIcin sımf öğretmenleriyle 

ilgili sorun yaşadığım ve aileyle işbirliği içinde çalışmakta zorlandığını ifade etmiştir. 

Birkaç rehber öğretmen (ikişer laşi) özel gereksinirnli öğrencinin sosyal kabulünde 
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zorlandığını, yaptmm güçlerinin olmadığım ve RAM'ın diğer birimlerle işbirliği içinde 

çalışmadığını söylerken, birer rehber öğretmen de diğer görevlerle birlikte BEP'leri takip 

etmekte, sımflara girip sürekli gözlem yapmalda ve kaynaştırma kararı olmayan 

öğrencilerin başarısızlığım aileye açıklamalcta zorlandığım dile getirmiştir. Araştırma 

bulguları, rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesine ilişkin pek çok 

konuda zorlandıklarını ve çalışmaların yürütülmesinde kendilerini yetersiz hissettiklerini 

göstermektedir. Bu bulgular Studer ve Quigney (200S)'nin araştırma bulguları ile benzerlik 

göstennektedir. Studer ve Quigney (200S)'nin yaptığı çalışma, rehber öğretmenlerin özel 

eğitim konusunda yetersiz olduklarım ve özel gereksinimli öğrencilerle çalışabilmek için 

eğitime gereksinimleri olduğunu ortaya koymuştur. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma 

uygulamalarında zorlanmalarının nedeninin, özel eğitim darnşmanlığı konusunda bir 

fonnasyona ve yeterliğe sahip olmamaları olduğu söylenebilir. 

Yeni yasal düzenlemelerle iş yülderi ve sorumlulukları artan rehber öğretmenlerin, 

hem kendi yeterliklerini arttınnak hem de danışmanlık yaptıkları öğretmenlerin, özel 

gereksinimli öğrencilerin, normal gelişim gösteren öğrencilerin, okul yönetiminin ve 

ailelerin gereksinimlerini karşılamak ve kaynaştırma uygulamalarım koordine etmek için 

çeşitli çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Kaynaştırma uygulamalarındalci kilit 

elemanlardan biri olan rehber öğretmenler, ülkemizde üniversite eğitimleri sırasında özel 

eğitim, kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim darnşmanlığı yapma konusunda ya hiç 

ders almamalcta ya da sınırlı sayıda dersler almalctadırlar. Rehber öğretmenlerin mesleğe 

başladıktan sonra katıldıkları hizmet-içi eğitim, kurs ve seminer gibi etkinlilder de sınırlı 

olduğunda, bilgi eksildiği nedeniyle kaynaştınna uygulamalarının yürütülmesinde çeşitli 

zorluldar yaşamalarımn nonnalolduğu düşünülebilir. Bu nedenle, kaynaştırmanın temel 

bileşenlerini oluşturan her elamarnn gereksinimlerine yönelik bilgi birileimini artırmaya ve 

lcilit roldeki rehber öğretınenlerin de özel eğitim darnşmanlığı konusundaki yeterlilderini 

arttırmaya yönelile çalışmalara ve hizmet-içi eğitimlere ağırlık verilmesi başarılı 

kaynaştırma uygulamalarımn yürütülmesi için son derece önemlidir. Wood ve diğerlerinin 

(2002) araştırma bulguları da bu görüşü destekler niteliktedir. Wood ve diğerlerinin (2002) 

araştırma bulguları, birçok rehber öğretmenin mesleğe ginneden önce özel gereksinimI i 

öğrencilere ilişkin bazı dersler aldıklarını; bunun yanı sıra, birçoğunun bu alanda yeterliliğe 

sahip olmak için ekstra çalışmalar yaparak bilgi seviyesini arttırdığım göstermiştir. 
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4.1.10. Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısı İçin Rehber Öğretmenlerin 

Önerileri 

Kendileriyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerin okullarındaki kaynaştırma 

uygulamalarının daha başanlı şekilde yürütülmesi için meslektaşlarına, yasal 

düzenlemelere ve destek hizmetlerin, hizmet-içi eğitimlerin ve öğretimsel koşulların 

düzenlenmesine yönelik önerileri çeşitlilik göstermektedir. Rehber öğretmenlerin bir 

bölümü (üç kişi) meslektaşlarımn alan uzmanlarına damşmasım, birkaçı (ikişer kişi) 

meslektaşlarına damşmasım ve hizmet-içi eğitimlerle bilgilendirilmelerini, biri ise 

meslektaşlarımn farklı kaynaklardan bilgi edinmesini önermiştir. Özel eğitim 

damşmanlığımn sımfında özel gereksiniınli öğrencisi bulunan öğretmenlerin bu öğrenciye 

ilişkin olarak aldığı danışma hizmeti (Kırcaali-İftar ve Uysal, 1999) olduğu 

düşünüldüğünde, özel eğitim damşmanlığı yapacak personelin de bu anlamda yeterli bilgi 

ve donamma sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okullara özel eğitim 

damşmam olarak özel eğitim uzmam atanamıyorsa ve bu konuda rehber öğretmenlerin 

çalışmalar yapması bekleniyorsa, rehber öğretmenlere özel eğitim, kaynaştırma 

uygulamaları ve özel eğitim damşmanlığı konusunda yeterliliğe dayalı sistematik bilgi ve 

beceriler kazandırılması ve rehber öğretmenlerin kendilerini bu alanda yetiştirmelerine 

destek olunması kaynaştırma uygulamalarımn başarısı için oldukça önemlidir. 

Rehber öğretmenlerin yasal düzenlemeler ve destek hizmetlerin düzenlemnesine 

ilişkin önerileri bölümünde ise, rehber öğretmenlerin bir bölümü (üç kişi) alanda çalışan 

insan sayısımn artmasım, birkaçı (ildşer ldşi) üniversiteden ya da MEB' den uzmanların 

çalışmaları denetlemesini, öğrencilerin uzmanlar tarafından izlenmesini, destek eğitimle 

ilgili yasaların düzenlemnesini ve özel eğitim bölümü öğrencilerinin sınıf öğretmenine 

destek sağlamasım önermiştir. Birer kişi ise rehber öğretmenlere denetleme yetldsi 

verilmesini, RAM'ın öğretmenlere eğitim vermesini ve herkesin kendi semtindeki okula 

gitmesini önermiştir. Özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelere balaldığında, yasalarda 

belirtilen düzenlemeler kulağa hoş gelmelde birlikte, hala tam olarak uygulamaya 

geçirilmemesi kaynaştırma uygulamalarının başarıyla yürütülmesini engellemektedir. Bu 

nedenle, kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili yasaların uygulamp uygulanmadığının 

denetlemnesi ve alanda çalışan insan sayısımn bir an önce arttırılması gerekmektedir. Bu 

amaçla, öğretmenlere, okul yönetiınlerine ve rehber öğretmenlere yönelik yeterliliğe dayalı 

hizmet-içi eğitimlere ağırlık verilebilir. Ayrıca, kaynaştırma kararı olmayan ve yetersizlik 
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gösterdiği düşünülen öğrencilerin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, bu öğrenciler 

için de destek eğitim sağlanmasının ve yasalarla bunun güvence altına alınmasının önemli 

olduğu söylenebilir. 

Rehber öğretmenlerİn hizmet-içi eğitimlerİn düzenlenmesİne ilişkin önerileri 

bölümünde rehber öğretmenlerin bir bölümü (dört kişi) sınıf öğretmenlerinin 

bilgilendirilmesini, birkaçı (ikişer kişi) okul yönetimlerinin bilgilendirilmesini, hizmet-içi 

eğitimlerİn alan uzmanları tarafından ve semıner zamanında verilmesini, bir kişi ise 

hizmet-içi eğitimlerin motive edici şekilde yapılmasım önermiştir. Rehber öğretmenlerin 

yaptığı bu öneriler dikkate alındığında, sınıf öğretmenlerinin ve okul yönetiminin 

bilgilendirilmesine yönelik önerinin alanyazında kaynaştırmayla ilgili yapılan birçok 

araştırmada da bulunduğunu görmek mümkündür (Atay, 1995; Avcıoğlu ve diğ., 2004; 

Çuhadar, 2006; Diken, 1998; Kaya, 2003; Studer ve Quigney, 2005; Uysal, 1995; Uysal, 

2003; Varlıer, 2004). Kaynaştırma uygulamaları son yıllarda giderek yaygınlaşmış olsa da, 

yapılan çalışmalar kaynaştırmayla ilgili bilgi ve beceri eksikliğinin henüz giderilememiş 

olduğunu ve bunun yansımalarımn kaynaştırma uygulamalarımn başarısım olumsuz yönde 

etkilediğini göstermektedir. 

Öğretimsel koşulların düzenlenmesine ilişkin öneriler bölümünde de rehber 

öğretmenlerin yarısı (beş kişi) müfredatın hafifletilmesini, bir bölümü (üçer kişi) özel 

eğitime gönüllü öğretmenlerin alanda çalışmasının sağlanmasım, sınıflardaki öğrenci 

sayısının azaltılmasım ve kaynaştırmanın temel koşullarının (kaynalc oda ve özel eğitim 

öğretmeni) sağlanmasım önermiştir. Rehber öğretmenlerden birkaçı (iki kişi) 

değerlendinnenin farldılaştırılmasım önerirken, birer kişi de kaynak kitaplar hazırlanmasım 

ve sımf öğretmenliği adaylarının üniversite eğitimlerinde kaynaştırma öğrencileri 

konusunda bilgi edinmesini önermişlerdir. Uysal (1995)'da yaptığı araştırmada benzer 

bulgular elde etmiştir. Öğrencilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, gereksinimine uygun 

eğitsel planlamaların yapılması, denetim ve rehberlik esaslarımn oluşturulması, 

kaynaştırmaya ilişkin oluşturulan yasal alt yapısımn halen sağlıklı şekilde uygulamaya 

geçemernesi, alanda çalışan uzman sayısının azlığı, paydaşların yeterliklerinin arttmlması 

ve eğitsel düzenlemelerle ilgili sorunlar halen devam etmektedir. Bu noktadan hareketle, 

son yıllarda kaynaştırma uygulamalarında nicel olarak bir artış olmakla birlikte, 

uygulamaların niteliği ile ilgili sorunların halen devam ettiği ve bu sorunların kaynaştırma 

uygulaınalarım olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. İllerdeki eğitim bölgelerine özel 
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eğitim öğretmeni ya da özel eğitim alanında koordinatörlüle formasyonu almış uzmanların 

atanması, bu uzmanlara özel eğitim danışmanlığı formasyonu kazandırılması ve 

kaynaştırma uygulamalarını yürüten paydaşlara bu uzmanların destek sağlaması bu 

olumsuzlukların çözümünde bir çıkış yolu olabilir. Aynı şekilde, özel eğitime gönüllü olan 

öğretmelerin bu işi yapması ideal olınakla birlikte, özellikle kaynaştırma uygulamaları söz 

konusu olduğunda, ülkemizde bunun her zaman hayata geçmediğini görmekteyiz. Bu 

açıdan, kaynaştırma uygulamalarında çalışan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma ve eğitsel 

uyarlamalar konusundaki bilgilerini ve yeterliklerini arttırmaya yönelik çalışmaların 

planlanması ve uygulamaya geçirilmesi oldukça önemlidir. 

Bu araştırmada, kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü ilköğretim okullarında 

görev yapan rehber öğretmenlerin, okullarında yürütülen kaynaştırma uygulamalarına 

ilişkin görüş ve önerilerinin belirlenınesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, rehber 

öğretmenlerin okullarında kaynaştırma uygulamalarını yürütmek için çeşitli çalışmalar 

yaptıkları; ancak, yapılan bu çalışmaların sistematiklikten yoksun olduğu ve sınıf 

öğretmenlerinin, öğrencilerin ve ailelerin sorunlarını çözme konusunda yeterli olmadığı 

görülmektedir. Araştırma bulguları ayrıca, son yasal düzenlemelerle kaynaştırma 

uygulaınalarında görev ve sorumlulukları artan rehber öğretmenlerin, yürüttükleri 

çalışmalara ilişkin çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını, bu sorunlar karşısında kendilerini 

yetersiz hissettiklerini ve yardıma gereksinimleri olduğunu göstermiştir. Rehber 

öğretmenler, lisans eğitimleri sırasında özel eğitim danışmalığı yapmaya yönelik bir ders 

içeriğiyle yetişmedikleri için özel eğitim danışmanlığıyla ilgili bir yeterliğe sahip 

olmamalaı"ı da son derece nonnaldir. Ülkemizde, özel eğitim danışmanlığı yapacak yeterli 

sayıda özel eğitim öğretmeni olmadığı ve yetişmiş uzman personel açığı yalan zamanda 

kapatılamayacağı için bu konuda okullardald rehber öğretmenlerden yararlanılabilir. Bu 

noktada, rehber öğretmenlere özel eğitim danışmanlığı konusunda fonnasyon 

kazaııdınnaya yönelik çalışmaların öncelikle planlanmasında ve uygulaınaya 

geçirilmesinde yarar olduğu açıktır. Araştırma bulgularıyla ayrıca, kaynaştırma kararı 

olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle ilgili de ciddi sorunlar yaşandığı 

ve bu öğrencilerle ilgili çalışmaların kişisel çabalaıh yürüdüğü ortaya konınuştur. 

Dolayısıyla, kaynaştınna kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerle 

ilgili yasal ve eğitsel düzenlemelerin bir an önce yapılmasında yarar olduğu 

düşünülmektedir. 
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4.2. Öneriler 

Bu bölümde araştınnanın bulguları doğrultusunda uygulamaya ve ileri araştınnalara 

yönelik öneriler yer almaktadır. 

4.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Kaynaştınna uygulamalarımn paydaşları olan okul yönetiminin, rehber 

öğretmenlerin, sımf ve branş öğretmenlerinin ve okul personelinin gereksinimlerine 

dayalı ve yeterliiderini arttınnaya yönelik hizmet-içi eğitim programları 

düzenlenebilir. Düzenlenecek hizmet-içi eğitim programlarında, davranış kontrolü 

ve sımf yönetimi, bireyselleştinne, etkili öğretim, öğretimsel uyarlamalar, öğrenci 

başarısım değerlendirme ve denetim konularında paydaşlara bilgi sunulabilir. 

2. Sistemde çalışan rehber öğretmenlere özel eğitim danışmanlığı yapma konusunda 

fonnasyon kazandınnaya yönelik hizmet-içi eğitimler düzenlenebilir. 

3. PDR bölümlerine özel eğitim danışmanlığı ile ilgili dersler konulabilir. 

4. Kaynaştırına uygulamalarınıri yürütüldüğü illerdeki eğitim bölgelerine özel eğitim 

öğretmeni ya da özel eğitim alanında koordinatörlük fonnasyonu alınış uzmanların 

atanması ve bu uzmanların belirli aralıklarla okulları ziyaret ederek çalışmaları 

takip etmesi sağlanabilir. 

5. Özel gereksinirnli öğrencilerin aileleri ile nonnal gelişim gösteren öğrencilerin 

ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılabilir ve kaynaştınnaya hazırlık 

etkinlildeli düzenlenebilir. 

6. Hem özel gereksinirnli öğrencilere hem de nonnal gelişim gösteren öğrencilere 

yönelik kaynaştınnaya hazırlık etkinlildeli ile akran etldleşimini arttınnaya yönelik 

çeşitli çalışmalar düzenlenebilif. 

7. Eğitim fakültelerindeld sımf öğretmenliği ve branş öğretmeni yetiştiren bölümlerin 

ders programlarına kaynaştınna, davranış kontrolü ve sımf yönetimi, 

bireyselleştinne ve öğretimsel uyarlamalar gibi dersler eldenebilir. Aym zamanda, 

PDR bölümlerindeld ders programlarına bireysel farldılıldar ve özel eğitim 

danışmanlığı yapmaya ilişkin dersler konulabilir. 

8. Okul-öğretmen-aile işbirliğini güçlendirmeye yönelik sosyal etkinlik, semıner, 

toplantı, vb. etkinlilder düzenlenebilir. 
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9. Kaynaştırmanın sağlıklı ve başarılı şekilde yürütülebilmesi için eğitim ortamlarına 

ilişkin çeşitli düzenlemeler (örneğin, fiziki koşullar, kaynak kitaplar, öğrenci sayısı, 

vb.) yapılabilir ve yasal süreçlerin uygulamaya geçmesi için denetim süreçlerinin 

geliştirilmesi sağlanabilir. 

4.2.2. İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

ı. Bu araştırmada ilköğretim okullarında çalışan 10 rehber öğretmenle çalışılmıştır. 

Araştırma bulgularırun genellenebilirliğini arttırmak için, ayru araştırma, 

kaynaştırma uygulamalarırun yürütüldüğü farklı okullarda, farklı rehber 

öğretmenlerle ve farldı araştırmacılar tarafından yapılabilir. 

2. Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin paydaşların görüşlerini belirlemeye yönelik, 

farldı araştırma yöntemleri kullanılarak bir araştırma yürütülebilir. Örneğin, 

kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşleri belirlerken, görüşmenin yanı sıra, 

gözlemler yapılabilir ya da belge (örneğin, BEP planları, öğrenci gelişim formları, 

vb.) inceleyerek verilerin doğrulanması ve çeşitlenmesi sağlanabilir. 

3. Bu araştırmada rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları ile ilgili görüş ve 

önerileri belirleruniştir. Rehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişIcin 

yeterliliklerini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılabilir. 

4. PDR dışındalci alanlardan mezun olan rehber öğretmenlerin kaynaştırma 

uygulamalarına ilişIcin yeterlilikleri karşılaştırmalı olarak araştırılabilir. 

5. Kaynaştırına kararı olmayan ve yetersizlik gösterdiği düşünülen öğrencilerin 

yaşadıldarı sorunlara ilişkin bir araştırma desenlenebilir. 
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02.04.2008 

ÖZEL EGİTİM BÖLÜM BAŞKANLIGI'NA 

Tez danışmanlığını yaptığım Özel Eğİtİm Bölümü Zihin Engelliler Programı'na kayıtlı 

10688325890 no'lu Serap Şeyda Özengi "İlköğretİInde Çalışan Rehber Öğretmenlerin 

Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi" 

konulu yüksek lisans tez çalışmasını yapmaktadır. 

Serap Şeyda Özengi Eskişehir merkez ilçede Milli Eğİtİm Bakanlığı'na bağlı 

ilköğretim okullarında (bakınız, Ek-I) yürütülen kaynaştırma uygulaınalarında görevalan 

rehber öğretmenler ile okullarındalci kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesİIıe ilişkin 

olarak, 45 ile 60 dk arasında süren görüşmeler yapacalctır. 

Her bir öğretmenI e yapılacak görüşmede rehber öğretmenlerin "okullarındaki 

kaynaştınna uygulamalarına; kaynaştırma kararıyla gelen öğrenci sınıfa yerleştirilmeden önce 

okul yönetimi, sınıf öğretmenleri, sınıf arkadaşları, yetersizlikten etkilenen çocuğun ailesi, 

sınıftald diğer ailelerin çocukları ile yürüttülderi çalışmalara; kaynaştırma kararı olmayan ve 

yetersizlik gösterdiğini düşündükleri risk altındald öğrenciler için yürüttükleri sürece ve 

okullarda kaynaştırma uygulaınalarının daha iyi yürütülebilmesi için yapılacale çalışmalara" 

ilişkin görüş ve önerilerini belirlemek amaçlanınaktadır (bal(lnız, Ek-I). 

Tarafınızca da uygun görüldüğü talctirde, Serap Şeyda Özengi'nin araştırmasını 

yürütebilmesi için gereldi izinlerin çıkarılınası için gereğini olurlarınıza arz ederim. 

Ekler 

Ek-I Araştırma Önerisi 

~-~,-.,<-

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON 
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EK-2 

DEMOGRAFİK BİLGİLER 

ı. Adı-Soyadı: 

2. Cinsiyeti: 

3. Yaşı: 

4. Görev Yaptığı Okul: 

5. Mezun Olduğu Bölüm: 

6. Kıdemi: 

7. Kaç yıldır kaynaştırrna uygulamaları yürütülen bir okulda çalışıyorsunuz? 

8. Çalıştığınız okulun öğrenci sayısı nedir? 

9. Çalıştığınız okulda şu anda kaç tane yetersizlik gösteren öğrenci öğrenim 

görmektedir? 

10. Üniversitede kaynaştırma ile ilgili ders/dersler aldınız mı? 

EVET( ) BAYIR ( ) 

11. Aldıysanız, bu ders/derslerin adları nelerdir? 

12. Kaynaştırmayla ilgili kurs/seminer/hizmet-içi eğitime katıldınız mı? 

EVET ( ) BAYIR ( ) 

Katıldıysanız, aldığınız kurs/seminer/hizmet-içi eğitimin süresi ne kadardı? 

Aldığınız kurs/seminer/hizmet-içi eğitimin içeriği nasıldı? 
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EK-3 

GÖRÜŞME SORULARı 

Bugün . ... .1 .... .12008. Saat ............ Katılımcı öğretmenimizle ............... . 

görüşeceğiz. Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bugün sizinle okulunuzda 

yürütülen kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili deneyimleriniz hakkında ve varsa, yaşadığınız 

sorunlara ilişkin olarak sohbet edeceğiz. Yaptığımız ön görüşmede size ifade ettiğim gibi 

sizden talep ettiğim zamanı aşmayacağımı ve konuşma akışını not almadaki güçlükler 

nedeniyle teyp kaydı yapacağımı, adımzın kayıtlarda hiçbir şekilde geçmeyeceğini ve 

kayıtların dökümü yapıldıktan sonra da size takma bir isim koyacağııııı tekrar hatırlatmak 

istiyorum. 

Sohbete başlamadan önce ne amaçla bu görüşmeyi yaptığımızı açıklamak 

istiyorum. Bu sohbet sırasında amacım, kesinlilde sizin ne kadar iyi veya kötü ya da yeterli 

veya yetersiz bir öğretmen olup olmadığınızı değerlendirmek değiL. Benim amacım, 

okullarında yetersizlik gösteren öğrenci ya da öğrencileri bulunan rehber öğretmenlerin 

yaşadığı sorunları belirleyerek onların gereksinimleri doğrultusunda öneriler geliştirmek. 

Dolayısıyla, sohbetimiz sırasında yaşadığımz sorunları, sıkıntıları açıkça· dile 

getirmeniz benim için çok önemli. Ben bugün sizden öğrenmeye geldim. Sizin vereceğiniz 

bilgilerin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum ve merak ediyorum. Öncelikle 

şunu sormak istiyorum. 

Sizinle yaptığııııız öngörüşmede doldurduğunuz bilgi fonnunda, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (demografik bilgi formunun bir özetlemesi) söylemiştiniz. Bu 

bilgilere eklemek ya da değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 

ı. Okulunuzda kaynaştınna uygulamaları ile ilgili neler yapıyorsunuz? Bir başka deyişle, 

neleri kolaylılda yapıyorsunuz? Hangi uygulamalarda biraz daha zorlanıyorsunuz? 

2. Kaynaştırma kararıyla gelen öğrenci sınıfa yerleştirilmeden önce OKUL 

YÖNETİMİYLE ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Sizce iyi giden çalışmalar neler? 

Bu çalışmalar sırasında zorlandığımz ya da sorun yaşadığımz konular neler? 

Bu sorunlan çözmek için ne/neler yapılabilir? 
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3. Kaynaştırma kararıyla gelen öğrenci sıillfa yerleştirilmeden önce SINIF 

ÖGRETMENİYLE ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Sizce iyi giden çalışmalar neler? 

Bu çalışmalar sırasında zorlandığıillz ya da sorun yaşadığımz konular neler? 

Bu sorunları çözmek için ne/neler yapılabilir? 

4. Kaynaştırma kararıyla gelen öğrenci sımfa yerleştirilmeden önce SINIF 

ARKADAŞLARIYLA ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Sizce iyi giden çalışmalar neler? 

Bu çalışmalar sırasında zorlandığıillz ya da sorun yaşadığımz konular neler? 

Bu sorunları çözmek için ne/neler yapılabilir? 

5. Kaynaştırma kararıyla gelen öğrenci sıillfa yerleştirilmeden önce YETERSİzLİKTEN 

ETKİLENMİş ÖGRENCİNİN AİLESİYLE ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Sizce iyi giden çalışmalar neler? 

Bu çalışmalar sırasında zorlandığıillz ya da sorun yaşadığımz konular neler? 

Bu sorunları çözmek için ne/neler yapılabilir? 

6. Kaynaştırma kararıyla gelen öğrenci sımfa yerleştirilmeden önce SINIFTAKİ DİGER 

ÇOCUKLARıN AİLELERİYLE ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Sizce iyi giden çalışmalar neler? 

Bu çalışmalar sırasında zorlandığıillz ya da sorun yaşadığımz konular neler? 

Bu sorunları çözmek için ne/neler yapılabilir? 

7. Kaynaştırma KARARI OLMAYAN ve YETERSİzLİK GÖSTERDİGİNİ 

DÜŞÜNDÜGÜNÜZ öğrenciler için nasıl bir süreç izliyorsunuz? 

8. Bu kararın olmaması sizin açıillzdan ne tür zorluklar yaratıyor? 

9. Bu kararın olmaması yetersizlik gösteren öğrenci ve ailesi için ne tür zor1u1dar yaratıyor? 

10. Son olarak, okullarda kaynaştırma uygulamalarımn daha iyi yürütülebilmesi için neler 

yapılabilir? Neler önerirsiniz? 

Verdiğiniz bilgiler ve vakit ayırdığımz için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizden çok şey 

öğrendim. İyi yaptığımz uygulamalara ve yaşanan sorunlara ilişkin epeyce bilgim oldu. 

Ama verilerin analizi sırasında halen merak ettiğim, sizin anlattıldarımzı tamamlayıcı 

sorularım olabilir. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa, ayill şekilde ikinci bir görüşme 

planlayabilir miyiz? Tekrar teşekkür ederim. 
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Konu : Araştırma İzni. 02.05.200 B * 11311 

İlgi: 

VALİLİK MAKAMıNA 

a)Anadolu Üniversitesi Genel Sekreterliği'nin 
B.30.2.ANA.0. 70.00.01-500-259/4159 sayılı yazısı. 
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Araştırma Desteğiııe Yönelik İzin ve Uygulama yönergesi. 
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Yapılacak Araştırma ve 

Anadolu Üniversitesi Genel Sekreterliği ilgi Ca) yazısında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
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yapmak amacıyla izin talep edilmekte olup, uygulama talebi ilgi (b) yönerge doğrultusunda 
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. 

Malcamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur' larınıza arz ederim. 

,,~~i /, 
Ekrem B':vı~j 

Vali a. 
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SÖZLEŞME 
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Bu belgenin amacı sizi çalışmanın amacından ve sürecinden haberdar etmek ve 

buna bağlı olarak katılmanızIa ilgili sizden izin almaktır. 

Öncelikle görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı, 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü'nde yüksek lisans 

öğrencisi olarak yürütmekteyim. Araştırmamın amacı, kaynaştırma uygulaması yapılan 

ilköğretim okullarında görev yapan rehber öğretmenlerin, kaynaştınna uygulamaları ile 

ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Bu görüşmenin, yaklaşık 40 dakika süreceğini 

planlamaktayım. 

Görüşme esnasında konuşma akışını not almadaki güçlükler nedeniyle, görüşmeyi 

kesintiye uğratmamak ve talep ettiğim zaman limitini aşmamak için teyp kaydı yapacağımı 

bildirmek istiyorum. Teyp kaydından dolayı rahatsızlık hissetmemeniz için de bir açıklama 

yapmayı uygun buldum. 

Bu araştırmayı Milli Eğitim Müdürıüğü'nden almış olduğum resmi izinle 

yapıyorum. Görüşme esnasında yapılan ses kayıtlarında belirttiğiniz fıkir ve yorum1arınızın 

bilimsel veri olma dışında hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek istiyorum. 

Yapacağım ses kaydını veri analizinde görevalacak iki araştırmacı dışında kimsenin 

dinlemeyeceğini, bu kayıtta söylediklerinizin grup verisine dönüştürülmek dışında hiçbir 

şekilde kullanılmayacağını, grup verisine dönüştürüldükten soma ses kaydınızın 

silineceğini garanti ediyor ve bildirimlerinizden dolayı sizi herhangi bir şekilde rahatsız 

edecek durumda bıralG11ayacağıma söz veriyorum. Araştırma sonuçlandılctan soma eğer 

isterseniz araştırmada elde edilen sonuçlar size ulaştırılacaktır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, sizin bu çalışmaya gönüllü olarale katıldığınızı ve 

araştırmacı olarale benim de verdiğim sözleri tutacağıını belirten bu sözleşmeyi karşılıklı 

olarak imzalayarak olası tedirginliği gidennenin uygun olacağına inanıyorum. 

Çalışma hakkında başka sorularınız olursa yanıtlamaktan memnun olacağım. 

Çalışmama gösterdiğiniz ilgi ve ayırdığınız zaman için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

Görüşen: Görüşülen: 

Serap Şeyda ÖZENGİ 
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SORU 1: Peki o zaman ben sorularıma geçiyorum. Öncelikle size şunu sormak 

istiyorum. Okulunuzda kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili neler yapıyorsunuz? 

Ee bu yıl daha çok kaynaştınnayla ilgili ee daha planlı, sistematik şeyler yaptık. O nedenle, 

bu sene yaptığımız şeylerden bahsedecek olursak, ee öncelilde sene başında ee kaynaştınna 

öğrencisi olan öğretmenlere ee özel sınıf öğretmenimiz ile birlikte bir bilgilendirme eğitimi 

yaptık. Burda işte zihin engellilerin ee özellikleri, bu öğrenciler ne tür zorluldar yaşarlar, ee 

genel özellikleri nelerdir ve bunun yanında da BEP nedir, nasıl hazırlanır, bununla ilgili bir 

ee toplantı yaptık. 

Daha sonra da ee performans ölçümlerinden başlayarak ee BEP'leri oluşturdule. 

Hıınm bunun dışında, öğretmenlerin zaman zaman bireysel danışmanlıldarı oluyor, bunları 

yaptık. 

Ve tüm öğrencilerimizin kaynaştınna öğrencilerinin ee özel eğitim desteği almaları için 

rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdile. Bu gibi çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. 

Bu çalışmaları yaparken kolaylıkla yaptığınızı düşündüğünüz neler var? 

In öğretmenlerin bilgilendirilmesinde çok sılantı yaşamadık. Ee ancak, BEP tabilld çok 

kapsamlı bir süreç. Ee BEP'lerin hazırlanması da ee vakit alıcı olmasının dışında çok 

sıkıntılı değildi. 

Ancale, en çok zorlandığımız aşama tabiı id BEP'lerin uygulanması. Çünkü ee 

öğretmenlerden aldığımız ee geri-dönütlere baktığımızda, en çok varolan şartlar içerisinde 
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kalabalık sıillflarda, ee davramş problemleri gösteren öğrencilerin olduğu, ee işte 

müfredatın yoğun olduğu, ee şu anki uygulama şartlarında BEP'lerin çok sağlıklı 

uygulanamadığı. Yani oradaki bireyselleştirmeye öğretmenin tek başına vakit ayıramadığı, 

ee bu gibi güçlüklerin daha çok yaşandığım görüyoruz. 

Onun dışında rehber öğretmen olarak ee benim yaşadığım çok fazla sıkıntı yok. Yani süreç 

içerisinde BEP ekibinde yer alan kişi olarak. 

Ee sadece şunu belki bir güçlük olarak söyleyebilirim. Tabii ki bizim bakış açımızda 

istediğimiz kadar anlatalım, açıklayalım, ee diğer öğretmenlerin, özellikle okul idaresinin 

ee bakış açıları çok daha farldı. Yani onlara göre evet, BEP yapılmalı ama sadece kağıt 

üzerinde yapılmalı. Uygulamayı taleip etmek gibi bir sıkıntısı, sorumluluğu hiç kimsenin 

yok. Bunu hissetmiyorlar yani çok fazla. O öğrencilerin ne yaptığı ile onlara ne yapıldığı 

ile ilgilenen yok. Bu karşılaştığımız en büyük güçlük diyebilirim. 

Yani sınıf öğretmenleri ile BEP hazırlıyosunuz, uygulama yapmaya çalışıyosunuz 

ama fıziksel ortamlardan dolayı birazcık zorlanıyo sınıf öğretmenleri. Bunu da size 

yansıtıyolar ama sanırım bu konu ile ilgili çok fazla okul içerisinde sınıf öğretmeni ve 

rehber öğretmen olarak destek alamıyosunuz diye anladım ben. Doğru anlamış mıyım 

söylediklerinizi? 

Ee bir şeylerin yapılması anlamında evet destek var ama ee bellei destek alaınamale değil 

de, ee bu sürecin içerisinde taın olarak yer alamamak diyebiliriz. 

Peki bunun neden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyosunuz? 

Ee ben bunun temelinde aslında ee öğretmenlerin hangi branştan olursa olsun, lisans 

eğitimi sırasında yeterince özel gereksinimli bireylerle ilgili bilgilendirilmemesi, ee 

eğitimlerindelei temel bir eksildikten kaynaldandığıill düşünüyorum. 
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Soru Görüşülen Kod İlgili Metin Tema 

No Kişi 

1 Kerem 

1 Kerem 

1 Gamze 

Birinci kademede Şimdi ben dedim ya birinci Birinci-ikinci 

sorun kademede hiçbir sorun kademe farkı 

yaşanmamasının 

nedenleri: 

Ciddiye alma 

yaşamıyorum ve birinci 

kademe öğretmeni geliyo, 

soruyo. Daha ciddi bir 

anlamda, soruyor. 

İkinci kademede Ama ikinci kademede asla 

sorun gelip sonnuyor. Çünkü 

yaşanmasının sorduğu zaman üzerine görev 

nedenleri: kalacakılliş gibi yani 

Angarya olarak yapmadığı bir işi yapılacakmış, 

görme, üstüne iş bir angarya yüklenecekmiş gibi 

kalması gibi korkuyo. İkinci kademe 

gördüğü için öğretmeni asla gelip sonnuyo 

kaçma hiç. Kaçıyo özellikle bi de. 

RÖ'nin 

ÖGÖ'lerle ilgili 

yaptığı 

çalışmalar: 

Öğrenci 

bilgilerini 

güncelleme 

Yani biz sorarsak ona o zaman. 

Yoksa yok olmuyor. 

Kaynaştırma öğrencilerimizle 

alakalı olarale dönemin başında 

ilk olarak öğrencilerimizin 

bilgilerini güncelleyerek 

başlıyoruz. Okulumuzda olup 

olmadığını, devam edip 

etmediğini 

Birinci-ikinci 

kademe farkı 
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