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I. KAYNAġTIRMA/BÜTÜNLEġTĠRME YOLUYLA  

EĞĠTĠM UYGULAMALARI 
 

Eğitim, her birey için kanunlarla güvence altına alınmıĢ yasal bir haktır. Bu hak-

kın bir gereği olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin de eğitimlerini per-

formansları doğrultusunda belirlenmiĢ eğitim ihtiyaçları ile özelliklerine uygun 

olarak düzenlenen ortamlarda sürdürmelerini sağlamak kanun uygulayıcılarının en 

temel görevidir. 
 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümleri ile Özel Eği-

tim Hizmetleri Yönetmeliği’nin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine iliĢkin 

hükümleri doğrultusunda rehberlik ve araĢtırma merkezlerindeki (RAM’lardaki) özel 

eğitim değerlendirme kurullarınca özel eğitim ihtiyacı olduğu düĢünülen bireyler için 

eğitsel değerlendirme ve tanılama ile ilgili iĢ ve iĢlemler yapılarak bu kapsamda tanı 

konulan bireyler için en az sınırlandırılmıĢ eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine 

karar verilmektedir. Bu doğrultuda özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlenerek bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan 

akranlarının devam ettiği sınıflarda tam zamanlı kaynaĢtırma uygulaması yoluyla, özel 

eğitim sınıflarında yarı zamanlı kaynaĢtırma uygulaması yoluyla, gündüzlü eğitim 

hizmeti veren özel eğitim okul/kurumlarında ya da yatılı özel eğitim okul/kurumlarında 

eğitime yönlendirilmeleri söz konusu olabilmektedir. 
 

Bu kapsamda Bakanlığımızca sunulan kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eği-

tim hizmetleri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizliği olmayan akran-

ları ile birlikte aynı eğitim ortamlarında karĢılıklı etkileĢim içinde bulunmalarına 

olanak sağlanırken, ihtiyaç duydukları destek eğitim hizmetlerinin de sunulması ile 

öz bakım, günlük yaĢam, sosyal, dil ve iletiĢim alanlarına ait beceriler ile akade-

mik ve mesleki alana iliĢkin bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim amaçlarının 

en üst düzeyde gerçekleĢtirilmesi yoluyla yaĢamlarını bağımsız ve üretken olarak 

sürdürmeleri hedeflenmektedir. 
 

KaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulamalarının yetersizliği olmayan 

öğrencilerin de toplumsal yaĢamın birçok alanında karĢılaĢabilecekleri özel eğitim 

ihtiyacı olan bireyleri tanımalarına, anlamalarına ve bireysel farklılıkları daha kolay 

kavramalarına olanak sağlamaktadır. 
 

Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin her tür ve kademedeki eğitim-

lerini destek eğitim hizmetleri de sağlanarak kaynaĢtırma/bütünleĢtirme uygula-

maları yoluyla sürdürmeleri önem arz etmektedir. 
 

Ülkemizdeki KaynaĢtırma/BütünleĢtirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları  
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her tür ve kade-

mede kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulaması yapılmaktadır. Özel 

eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitimlerini yeter- 
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sizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sı-

nıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilirler. Ayrıca ilköğretim programlarının uy-

gulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin özel 

eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görmelerine imkân sağlanabil-

diği gibi yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumlar bünyesinde ayrı 

sınıflar da açılarak eğitime eriĢimleri sağlanabilmektedir. 
 

Özel eğitim sınıflarında kayıtlı olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler yarı za-

manlı kaynaĢtırma uygulamaları kapsamında BEP GeliĢtirme Biriminin planlaması 

doğrultusunda bazı dersleri ya da ders dıĢı etkinlikleri yetersizliği olmayan akran-

larıyla bir arada yapabilirler. 
 

Tam zamanlı kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim hizmetleri kapsamında 

özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenimlerini sürdürecekleri sınıfların mev-

cutları düzenlenirken Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen ve aĢağıda 

ifade edilen sayılar esas alınmalıdır. 
 

 

 EĞĠTĠM KADEMELERĠ 
 

   
 

SINIF MEVCUTLARI OKUL ÖNCESĠ DĠĞER KADEMELER 
 

(EN FAZLA) 
Olması Gereken Olması Gereken  

 
 

 Sınıf Mevcudu Sınıf Mevcudu 
 

   
 

Özel Eğitim Ġhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı 
 35 

 

20 
 

 

1 ise  
 

  
 

   
 

Özel Eğitim Ġhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı 10 25  

2 ise 
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II. YERLEġTĠRME ÖNCESĠ SÜREÇTE GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

Öğrencinin belirli bir alanda veya birden çok alanda yetersizliğe ya da yeteneğe 

sahip olduğu gözlemleniyor ve düĢünülüyorsa, eğitsel değerlendirme ve tanılama 

sürecini baĢlatmadan önce, öğrencinin eğitimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan il-

gili kiĢilerin birtakım görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin değer-

lendirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesine rağmen öğrenci için olumlu yönde bir farklılık oluĢtuğu düĢünülmü-

yorsa eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinin baĢlatılması uygun olacaktır. 
 

Sınıf / Alan /Sınıf Rehber Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları  
Öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgi sahibi olmalarına, onlar hakkında ob-

jektif değerlendirmeler yapmalarına ve bu doğrultuda eğitim sürecinin planlanma-

sına katkı sunacağı düĢünülen ve aĢağıda sıralanan birkaç hususun değerlendiril-

mesinin son derece önemli olduğu düĢünülmektedir. 
 

• Sınıfınızdaki öğrencilerin ilgi, yetenek, yeterlikleri ile yetersiz olduğu alanlar 

hakkında bilgi sahibi misiniz? Öğrencilerinizin güçlü ve zayıf yönlerini biliyor mu-

sunuz?   
• Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini düĢündüğünüz öğren-

cinin tüm geliĢim alanlarındaki düzeyini tespit etmek için değerlendirme yapıyor 

musunuz?   
• Değerlendirme sürecinde aile ya da ilgili diğer kiĢiler ile iletiĢime geçerek gö-

rüĢme yapıyor musunuz? Ayrıca bu süreçte geliĢim ölçekleri, gözlem formları gibi 

değerlendirme araçlarından yararlanıyor musunuz?   
• Yaptığınız görüĢme ya da değerlendirmelere iliĢkin elde ettiğiniz sonuçları ka-

yıt altına alıyor musunuz?  
 

Öğrencilerinizin bireysel farklılıkları ile eğitim ihtiyaçlarının neler olduğu hakkında 

yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düĢünüyorsanız bundan sonraki aĢamada sınıf içi 

öğretim düzenlemelerini yapıp yapmadığınızın değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğ-

retmenler tarafından yapılan değerlendirmelere iliĢkin elde edilen sonuçların sınıf içi 

öğretim düzenlemelerine yansıtılması ve eğitim sürecinin bu doğrultuda planlanması 

büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte öğrencilerin bireysel farklılıklarının, eğitim 

ihtiyaçlarının ve öğrenme özelliklerinin dikkate alınıp alınmadığının kontrol edilmesine 

hizmet edeceği düĢünülen birkaç hususa aĢağıda yer verilmiĢtir. 
 

• Öğrencilerinizin eğitim performansları doğrultusunda, sorumlu oldukları eği-

tim programlarını esas alarak öğretimi yapılacak içeriğin basitleĢtirilmesi ya da 

zenginleĢtirilmesi gibi düzenlemeler yapıyor musunuz?   
• Öğretim sürecinde öğrencilerinizin özelliklerini dikkate alarak alternatif öğre-

tim yöntem ve teknikleri kullanıyor musunuz?   
• Öğretim sürecinde öğrencilerinizin özellikleri ile öğrenme stillerine uygun yön-

tem ve materyaller kullanıyor musunuz?  
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• Öğretim sürecinde sınıfınızdaki tüm öğrenciler için eĢit öğretim fırsatları sağ-

lıyor musunuz?   
• Öğretim sürecinde ihtiyaç duyan öğrencileriniz için kısa aralıklarla sık tekrar-

lara yer veriyor musunuz?   
• Öğretim sürecindeki ifadelerinizin açık ve anlaĢılır olduğunu ya da verdiğiniz 

yönergelerin tüm öğrenciler için anlamlı ve anlaĢılır olduğunu düĢünüyor musu-

nuz?   
• Problem davranıĢlarla baĢ etme ve sınıf yönetimi tekniklerini etkili Ģekilde kul-

lanabiliyor musunuz?   
• Sınıfınızın fiziki Ģartlarını öğrencilerinizin öğrenmesini kolaylaĢtıracak ve eri-

Ģimlerini arttıracak Ģekilde düzenleyebiliyor musunuz?   
• Öğretim sürecinde öğrencileriniz için uygun pekiĢtiriciler kullanıyor musunuz?   
• Öğretim sürecinde olumlu geri bildirimler vererek öğrencilerin öğretimi yapılan 

konuya motive olmalarını sağlıyor musunuz?   
• Öğretim sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de öğrencilerinizin 

özellikleri ile eğitim performanslarını dikkate alarak; süre, ortam, yöntem vb. dü-

zenlemeler yapıyor musunuz?  
 

Sınıfınızda akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini düĢündüğünüz 

öğrenciniz ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen sınıf içi düzenlemeleri yapmanıza 

rağmen öğrencinizin mevcut durumunda olumlu yönde bir değiĢiklik gözlemlemi-

yorsanız öğrenciniz için eğitsel değerlendirme ve tanılama ile ilgili süreci baĢla-

tabilirsiniz. Bunun için öğrencinizin eğitim ve öğretim sürecine iliĢkin bilgilere yer 

verdiğiniz süreç değerlendirme raporunu düzenleyerek okul rehberlik servisi ile iĢ 

birliği yapmanız gerekmektedir. 
 

Rehberlik Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları  
Rehberlik öğretmeninin özel eğitim ihtiyacı olduğu düĢünülen öğrencinin ken-

disi, ailesi ve öğretmenleri ile görüĢmeler yaparak, gözlemlerde bulunarak ya da 

bireyi tanıma çalıĢmaları yaparak öğrenci hakkında doğru bilgi toplaması ve süreci 

koordine etmesi öğrenci açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu kapsamda öğ-

rencinin eğitim sürecine iliĢkin alınacak kararlarda rehberlik öğretmeni tarafından 

yerine getirilmesi ön görülen görev ve sorumluluklar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

• Öğrenci, veli, öğretmen/öğretmenler ile okul yönetimi arasında olumlu iĢ birliği 

kurulması ve tarafların koordinasyon halinde olmalarını sağlamak üzere çalıĢma-

lar yürütüyor musunuz?   
• Bireyi tanıma çalıĢmaları kapsamında elde ettiğiniz bilgileri öğrencinin yararı 

ve mesleğin etik ilkeleri gözetilerek öğretmen/öğretmenler ve/veya okul idaresi ile 

paylaĢıyor musunuz?   
• Rehberlik servisinin görev ve sorumluluk alanına giren konularda öğrenciye, 

veliye ve/veya öğretmene destek sağlıyor musunuz?   
• Öğrencinin durumunun değerlendirileceği toplantılara katılarak görüĢ ve öne-

rilerinizi ifade ediyor musunuz?  
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Okul rehber öğretmeni olarak öğrenciye, veliye, öğretmene/öğretmenlere sunu-

lan desteklere rağmen öğrencinin özel eğitim ihtiyacı olduğu kanaatine varıyorsa-

nız süreç değerlendirme raporunun esas alınarak eğitsel değerlendirme istek for-

munun ilgili yerlerinin doldurulması ve okul yönetimine iletilmesi gerekmektedir. 
 

Okul Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları  
Okul idaresince yerleĢtirme öncesi sürece dair öğrenci ile ilgili olarak gerekli 

tedbirleri alınıp alınmadığının, yapılması gereken düzenlemelerin yapılıp yapılma-

dığının değerlendirilmesi öğrenci için alınacak kararlar açısından çok önemlidir. 

Okul idaresi tarafından bu değerlendirmenin yapılmasına katkı sunacağı düĢünü-

len hususlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

• Öğretmenlerin öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile özelliklerini dikkate alan sınıf 

içi uyarlamalar yapıp yapmadıklarını değerlendiriyor musunuz?   
• Öğretmenlere sınıf içi fiziksel düzenlemeler ile materyal uyarlamaları yapmala-

rı konusunda destek sağlıyor musunuz?   
• Öğretmenlerin özel eğitim alanına iliĢkin mesleki geliĢimine katkı sunacak fa-

aliyetler planlıyor musunuz?   
• Öğrencinin eğitiminden sorumlu kiĢiler arasında iĢ birliği yapılması ve koordi-

nasyon sağlanması konusunda çalıĢmalar yapıyor musunuz?   
• Öğrencilere iliĢkin değerlendirme yapılmasını sağlamak üzere okuldaki birim/ 

kurul/ komisyonların toplanmasını sağlıyor musunuz?   
• Birim/ kurul/ komisyonlarda alınan kararların uygulanmasına iliĢkin iĢ ve iĢ-

lemlerin yürütülmesini takip ediyor musunuz?  
 

Bu kapsamda ön görülen çalıĢmaların yürütüldüğünü düĢünüyorsanız öğrenci 

için eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılması ile ilgili resmî süreç baĢlatılabilir. 
 

Ailenin Sorumlulukları  
Çocukların ilk bilgi ve deneyimlerini aile ortamında kazandıkları, anne babaların 

çocuklarının sağlıklı olarak geliĢmesinde ve eğitim almalarında birinci dereceden 

sorumlu kiĢiler oldukları dikkate alındığında ailenin eğitim sürecinin her aĢaması-

na dâhil edilmesi kaçınılmazdır. Ailenin çocuğu ile ilgili sorumluluklarının farkında 

olması ve bunları yerine getirmek için çaba sarf etmesi büyük önem arz etmekte-

dir. Öğrenci ile ilgili olarak eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinin baĢlatılma-

sından önce ailenin aĢağıda değinilen hususlarda sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediğinin değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 
 

• Çocuğunuz adına düzenlenmiĢ, geçerliliği ve güvenirliliği olan belgeleri öğret-

menler ve okul idaresine ibraz ediyor musunuz?   
• Çocuğunuzun değerlendirme sürecine katılarak görüĢ bildirme ve/veya duru-

muna iliĢkin bilgilendirme yapıyor musunuz?   
• Çocuğunuzun eğitim sürecinin etkin Ģekilde sürdürülebilmesi için öğretmenler  

 

6  



 
 
 
 
 
 
 
 
ve/veya okul idaresi tarafından talep edilen katkıyı sunuyor musunuz?  

• Çocuğunuzun eğitimi ile ilgili konularda ilgili taraflarla iĢ birliği yapıyor musu-

nuz? 
 

Çocuğun eğitimine dair öğretmenler ve okul idaresi tarafından yapılan bilgilen-

dirme ve yönlendirme ile birlikte mevzuat hükümleri doğrultusunda aile tarafından 

gerekli iĢ ve iĢlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 

III. YERLEġTĠRME, ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ 
 

A- YerleĢtirme Öncesi Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama 

Sürecinde Ġzlenmesi Gereken Basamaklar 
 

Öğretmen/öğretmenler, veli ve okul idaresi tarafından alınan tüm tedbirlere rağ-

men akranlarından farklı eğitim ihtiyaçları olduğu ve farklı geliĢim gösterdiği dü-

Ģünülen öğrenciler için yaklaĢık olarak bir dönemi bulan izleme ve değerlendirme 

süreci sonunda RAM’a yönlendirme yapılmakta ve öğrencinin özel eğitim ihtiyacı 

olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda eğitsel değerlendirme ve tanı-

lama sürecinde takip edilen aĢamalar aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

• Öğretmen/öğretmenler tarafından öğrencinin durumuna iliĢkin bilgileri içeren 

süreç değerlendirme raporunun hazırlanması,   
• Süreç değerlendirme raporunun rehberlik servisine iletilmesi,   
• Öğrenci ile ilgili değerlendirme yapılabilmesi için okul idaresinin rehberlik ve 

psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonunu toplaması,   
• Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonu tarafından öğ-

renciye iliĢkin değerlendirme yapılması ve RAM’a yönlendirilip yönlendirilmeyece-

ğine karar verilmesi,   
• Öğrenci velisinin alınan karar doğrultusunda bilgilendirilmesi ve görüĢlerinin 

alınması,   
• Velinin bilgisi dâhilinde eğitsel değerlendirme istek formunun doldurulması,   
• Okul idaresince resmî iĢlemlerin baĢlatılması ve konuya iliĢkin belgelerin 

RAM’a gönderilmesi,   
• RAM’da öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılacağı tarih ve 

saate karar verilmesi ve buna iliĢkin velinin bilgilendirilmesi,   
• Ġhtiyaç halinde öğrencinin tıbbî tanısının yapılabilmesi için velinin ilgili sağlık 

kuruluĢuna yönlendirilmesi,   
• Planlanan zamanda öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapıl-

ması,   
• Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçlarına göre Özel Eğitim Değerlendirme 

Kurulu Raporunun düzenlenerek öğrencinin uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi,  

• Ġl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından, Özel Eğitim Değerlendirme Ku-

rulu Raporu doğrultusunda öğrencinin uygun resmî okul/kuruma yerleĢtirilmesine  
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karar verilmesi ya da bulunduğu okulda kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla öğre-

nimine devam etmesi kararının alınması,  
• Ġl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından alınan yerleĢtirme kararının 

okula, veliye ve öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapıldığı 

RAM’a gönderilmesi ile bu sürece iliĢkin iĢ ve iĢlemler tamamlanmıĢ olur. 
 

B- KaynaĢtırma/BütünleĢtirme Yoluyla Eğitim  
Uygulamalarına Yönelik Hazırlık ÇalıĢmaları 

 

Tam zamanlı kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla yetersizliği olmayan akranla-

rıyla aynı sınıfta öğrenim görecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim-

lerini sürdürecekleri sınıflarda eğitim sürecine dâhil edilmelerinden önce tarafların 

kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. 
 

Bu kapsamda öncelikle öğrencinin dersine girecek olan tüm öğretmenlerin, özel 

eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, sınıftaki diğer öğrencilerin ve ailelerinin kaynaĢtır-

ma/bütünleĢtirme uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi bunun yanında öğret-

menlerin ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci ile ilgili eğitim programında, öğre-

tim materyallerinde ve eğitim ortamında yapılabilecek düzenlenmeler hakkında da 

desteklenmesi gerekmektedir. 
 

KaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulamalarının etkin ve verimli ola-

rak sürdürülebilmesi, bu kapsamda yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı eğitim 

ortamında eğitim alan öğrenci sayının arttırılması ve bu uygulamaların yaygınlaĢ-

tırılması için aĢağıda açıklanan hazırlık çalıĢmalarının yapılması büyük önem arz 

etmektedir. 
 

Öğretmenin Sürece Hazırlanması  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitimini sürdüreceği sınıfta ders okutan 

tüm öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri ve eğitim ihti-

yaçları, özel eğitim alanında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi 

ve davranıĢ değiĢtirme, öğretim uyarlamaları ve ortam düzenlemeleri gibi konular-

da bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 
 

Bu kapsamda yapılacak bilgilendirme okul idaresi veya rehberlik servisi tarafın-

dan düzenlenecek toplantılarla yapılabileceği gibi konu ile ilgili video kayıtları ya 

da filmler izletilmesi, özel eğitim okul/kurumları ile özel eğitim sınıflarının ziyaret 

edilmesi, okuma materyalleri temin edilmesi ya da bu içerikli seminerler düzenlen-

mesi yoluyla da gerçekleĢtirilebilir. Ayrıca aile de sürece dâhil edilerek çocuğunun 

durumu hakkında bilgilendirme yapması istenebilir. 
 

Rehberlik servisi, BEP geliĢtirme birimi ve gezerek özel eğitim görevi yapan öğ-

retmenler tarafından öğretmenlere destek sağlanarak özel eğitim ihtiyacı olan öğ- 
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renci ile ilgili eğitim sürecinin iyi yönetilmesi, öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrenciye karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerinin sağlanması yanında öğrencinin 

sunulan eğitim hizmetlerinden en üst seviyede yararlanması da mümkün ola-

bilmektedir. 
 

Öğrencinin Sürece Hazırlanması  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin her hangi bir davranıĢ problemi var ise ön-

celikle davranıĢ değiĢtirme programı hazırlanarak bu problemlerin giderilmesi ile 

ilgili çalıĢmalar yürütülmelidir. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin diğer 

öğrenci ve öğretmenlerle etkileĢim kurmasına hizmet edecek sosyal beceriler ile 

iletiĢim becerilerini kazanmasını sağlayacak etkinlikler planlanması bununla bir-

likte öğrenciye okulun bölümlerinin tanıtılıp okul ve sınıf kurallarının açıklanması 

öğrencinin okula ve sınıfa uyumunu arttıracaktır. 
 

Diğer Öğrencilerin Sürece Hazırlanması  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciyi kaynaĢtırma/bütünleĢtirme uygulamaları yo-

luyla sınıftaki eğitim ve öğretim sürecine dâhil etmeden önce diğer öğrencilerin bu 

duruma iliĢkin bilgilendirilmesi sınıfa gelecek öğrencinin sosyal kabulünü arttıra-

cağı gibi öğrencilerin karĢılıklı olarak olumlu iletiĢim kurmalarına da hizmet ede-

cektir. 
 

Bu kapsamda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin yetersizlikten etkilenme duru-

mu, yapabildikleri, sınıfta yaĢanabilecek sorunlar, öğrencinin farklı davranıĢları ve 

bunlara nasıl tepki verilmesi gerektiği gibi hususlarda diğer öğrencilere açıklama 

yapılması sunulan eğitim hizmetlerini daha etkin ve verimli Ģekilde sürdürülmesini 

sağlayacaktır. 
 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin yaĢayabileceği güçlüklere dair örnekler ve-

rilmesi, öğrencilerin kendilerini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin yerine koyarak 

neler yaĢadığını ya da neler hissettiğini anlaması için yaĢantılar oluĢturulması, 

konu ile ilgili video kayıtları ya da filmler izletilmesi, özel eğitim okul/kurumları ile 

özel eğitim sınıflarına ziyaretler yapılması, özel eğitim ihtiyacı olan baĢarılı kiĢile-

rin öğrencilerle bir araya getirilerek bilgi ve deneyimlerini paylaĢacakları fırsatlar 

oluĢturulması gibi etkinlikler gerçekleĢtirilerek öğrencilerin bilgi ve deneyim ka-

zanmaları sağlanabilir. 
 

Ayrıca kaynaĢtırma/bütünleĢtirme uygulamaları süresince öğrencilerden ne 

beklendiği açıkça ifade edilmeli ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciye yönelik yapı-

lan öğretim düzenlemeleri ile bunların gerekçeleri öğrencilere açıklanmalıdır. 
 

Özel Eğitim Ġhtiyacı Olan Öğrencinin Ailesinin Sürece Hazırlanması  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin ailesine çocuğun yapabildikleri, kaynaĢtır-

ma/bütünleĢtirme uygulamaları yoluyla eğitimin neden gerekli olduğu, bu eğitimin 

çocuk için yararı ile bu süreçte kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar anlatıl- 
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malıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sahip ailelerle grup toplantıları ya da 

etkinlikler planlanarak ailelerin birbirleri ile etkileĢim kurmaları, yaĢantı ve dene-

yimlerini paylaĢmaları sağlanabilir. 
 

Diğer Öğrenci Ailelerinin Sürece Hazırlanması  
Yetersizliği olmayan öğrencilerin aileleri tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğ-

renciye karĢı geliĢtirilen olumsuz tutum ve davranıĢlar kaynaĢtırma/bütünleĢtirme 

uygulamaları yoluyla eğitimin baĢarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Özel eği-

tim ihtiyacı olan öğrencinin eğitimini sürdüreceği sınıftaki öğrencilerin ailelerinin bu 

uygulama ve yararı ile uygulamanın yasal dayanağı hakkında bilgilendirilmesi 

sunulan hizmetlerin verimliliğini arttıracağından okul idaresi ve öğretmenler tara-

fından gerekli çalıĢmaların yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. 
 

Eğitim Ortamının Hazırlanması Süreci  
Sınıfın fiziksel ortamı ile sınıftaki materyaller ve bunların sınıf içerisindeki yer-

lerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi 

öğrencinin sınıfta bağımsız ve güvenli olarak hareket etmesine olanak sağlaya-

caktır. Ayrıca sınıftaki sıra, masa, sandalye ve tahtanın yüksekliğinin öğrencinin 

ihtiyacına göre ayarlanabilir olması, sınıf ortamının ıĢık, ses vb. etkenler açısından 

uygun Ģekilde düzenlenmesi özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin öğrenmesini des-

tekleyeceğinden gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. 
 

Öğretimin Uyarlanması Süreci  
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sınıftaki tüm öğrencilerin eğitim performansları, 

eğitim ihtiyaçları ile öğrenme özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve bu 

doğrultuda takip edilen eğitim programının içeriğinde, eğitim ortamında, öğretim 

materyallerinde, öğretim yöntem ve tekniklerinde değiĢiklikler yapılması sunulan 

eğitim hizmetlerinin verimliliğini arttıracağı gibi özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için 

uygun öğrenme fırsatları yaratılmasını sağlayacaktır. 
 

Öğretim uyarlamaları yapılırken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin yetersizlik 

türünün dikkate alınması yapılan uyarlamaların öğrencinin ihtiyacına göre çeĢit-

lendirilmesini sağlayacaktır. AĢağıda öğretim sürecine iliĢkin öneriler sunulmuĢ 

olup uyarlamalar öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda farklılaĢtırı-

labilir. 
 

• Günlük programın tutarlı ve öğrenciniz tarafından anlaĢılabilir olması için mut-

laka öğretim ortamını yapılandırın.   
• Ders sunumu sırasında öğrenciyi davranıĢlarını kontrol edebileceğiniz ve sizi 

takip edip konuĢmalarınızı duyabileceği bir yere oturtun.   
• Sınıf içinde öğrencinizin yakınına örnek model olabilecek ve ihtiyaç duyduğu 

zamanlarda destek sağlayabilecek öğrenciler oturtun.   
• Öğrenci yüksek ses ve gürültüden rahatsız olabileceği için gürültüsüz bir sınıf 

ortamı sağlayın.  
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• Kullandığınız cümleleri jest ve mimiklerle dikkat çekici hale getirin.   
• Öğretimi mutlaka görsel, iĢitsel ve dokunsal materyallerle destekleyin.   
• Hikayeleri, eylem ve resimleri içeren kart ve fotoğraflar göstererek anlatın bu 

yolla neden-sonuç iliĢkisi kurmasını sağlayın.   
• Öğrencinizin kazandığı bilgi ve becerileri pekiĢtirmesi, günlük yaĢama akta-

rabilmesi ve okuldaki yapılandırılmıĢ sistemin ev ortamında uygulanabilmesi için 

anne babayla iĢbirliği yapın ve onları sürece dâhil edin.   
• Akıcı ve anlaĢılır düzeyde konuĢma becerisine sahip olmayan öğrencinizin 

kendini ifade etmesi için fırsatlar yaratın ve söylemek istediklerini anlamadığınızda 

tekrar etmesini isteyin.   
• KonuĢurken açık, anlaĢılır ifadeler kullanın.   
• Öğrencinizin sözel ifadeleri yanlıĢ anlamasını önlemek için yazılı ve görsel 

ipuçlarını birlikte kullanın.   
• Öğrencinizin güçlü yönlerini öne çıkarın öğretim ortamınızı yapılandırın.   
• Kendine güvenmesi için destekleyici ortam yaratın.   
• Geri bildirimlerinizi onu motive edecek Ģekilde verin.   
• Olumlu davranıĢlarını ve sosyal becerilerini ödüllendirin.   
• Öğretim sürecinde somut ve öğrencinin ilgisini çekebilecek materyaller kullanın.   
• Öğretim hedeflerinin küçük parçalara bölün sıra ile öğretin.   
• Öğretimde yardım ve ipuçlarını kullanın tutarlı geri bildirimler verin.   
• Öğrencinin sınıfta ya da okulda bağımsız ve güvenli olarak hareket etmesini 

sağlayacak Ģekilde düzenlenmesini sağlayın.  
 

C-YerleĢtirme Sürecinde Görev ve Sorumluluklar 

 

KaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulamalarının etkin Ģekilde yürü-

tülmesinde, eğitim ve öğretim sürecinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim 

ihtiyaçlarının karĢılanmasında sınıf öğretmeninin, alan öğretmelerinin, sınıf rehber 

öğretmenin, okul rehber öğretmeninin, okul idaresinin birtakım görev ve sorum-

lulukları vardır. Ayrıca ailelerinde bu süreçte üzerine düĢen sorumlulukları yerine 

getirmesi yoluyla öğrencinin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst seviyede ya-

ralanması mümkün olabilecektir. Bu kapsamda aĢağıda görev ve sorumluluklara 

iliĢkin açıklamalara yer verilmiĢtir. 
 

Sınıf /Alan/Sınıf Rehber Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları 

 

• Özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen ve sınıfınıza yeni dâhil olan öğrenci-

nizin uyum sürecine iliĢkin çalıĢmaları ilgili öğretmenlerle planlayın ve bunların 

yürütülmesi için gerekli tedbirleri alın.   
• Sınıfınızdaki diğer öğrencileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, özellikleri ve 

yaĢanabilecek durumlar hakkında bilgilendirin.   
• BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programının (BEP’in) hazırlanmasında BEP geliĢtir-

me birimi ile iĢ birliği yapın.   
• BEP’i uygulayın ve değerlendirin.  
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• Okuldaki aile eğitim çalıĢmalarına katılın, sınıfınızdaki öğrencilerin ailelerine 

yönelik aile eğitim çalıĢmaları gerçekleĢtirin.   
• Öğrencinizin eğitim performansı doğrultusunda baĢka bir okul/kuruma yön-

lendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonu ve 

BEP geliĢtirme birimiyle iĢ birliği yapın   
• Öğrencinizin özel gereksinimlerinden dolayı kullandığı kiĢisel cihaz ve alet var 

ise bunların kontrolüne iliĢkin aile veya uzman kiĢiden bilgi alın ve gerekli durum-

larda öğrencinize destek sağlayın.   
• Öğrencinin geliĢimine iliĢkin rapor hazırlanması, formların düzenlenmesi vb. 

çalıĢmalarda diğer öğretmenler ile iĢbirliği yapın.   
• Sınıfınızın fiziki Ģartlarını öğrencinizin öğrenmesini kolaylaĢtıracak ve eriĢimi-

ni arttıracak Ģekilde düzenleyin ya da düzenlenmesi konusunda okul yönetimi ile 

iĢbirliği yapın.   
• Öğrencinize iliĢkin değerlendirme yapılması amacıyla okuldaki birim/ kurul/ 

komisyonların toplantılarına katılın.   
• Öğrenciniz ile ilgili alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı takip edin.  

 

Rehberlik Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları 

 

• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin oryantasyon ve uyum sürecine iliĢkin ça-

lıĢmaları planlayın ve yürütülmesi için gerekli tedbirleri alın.   
• Bireyi tanıma tekniklerini uygulayarak bu kapsamda özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrenci ile ilgili edindiğiniz bilgilerin eğitim ve öğretim sürecinde etkin olarak kul-

lanılmasını sağlayın.   
• Öğrenci, veli, öğretmen/öğretmenler ile okul yönetimi arasında iĢ birliği yapıl-

ması için gerekli çalıĢmaları yürütün.   
• BEP’in hazırlanmasında BEP geliĢtirme birimi ile iĢ birliği yapın.   
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel geliĢimini takip edin ve bu amaç-

la formlar hazırlanmasında BEP geliĢtirme birimi, öğretmenler ve ilgili personel ile 

iĢ birliği yapın.   
• Görev ve sorumluluk alanınıza giren konularda öğrenciye, veliye ve/veya 

öğretmene danıĢmanlık desteği sunun.  
 

Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları 

 

• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ile eğitim 

ve öğretim sürecine dair öğretmenleri, okul yönetimini ve aileyi bilgilendirin.   
• BEP’in hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliĢtirme birimi ile iĢ birliği 

yapın.   
• Özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda destek eğitim 

odasındaki eğitim hizmetlerini yürütün.   
• Aile eğitimi çalıĢmalarına destek sağlayın.   
• Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli 

öğretim materyallerinin temini ile ilgili çalıĢmaları yürütün.  
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• Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla okuldaki kurul/birim/ 

komisyonlarla iĢ birliği yapın.   
• Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kiĢisel cihaz ve aletlerin bakı-

mı, kontrolü vb. hususlarda öğretmenlere bilgi verin.  
 

Okul Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

 

• Okul ve sınıfın fiziksel ortamını özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçları 

doğrultusunda düzenleyin.   
• Öğretmenlerin talep ettikleri araç, gereç ve materyalin temini konusunda ge-

rekli çalıĢmaları yürütün.   
• Öğrencinin eğitiminden sorumlu kiĢiler arasında iĢ birliği yapılmasını sağlayın.   
• Öğrencilere iliĢkin değerlendirme yapılmasını sağlamak üzere okuldaki birim/ 

kurul/ komisyonları oluĢturun.   
• Birim/kurul/komisyonlarda alınan kararların uygulanması için gerekli iĢlemleri 

yürütün.   
• Okulda ihtiyaç duyulan personelin görevlendirilmesine dair çalıĢmaları yürütün.  

 

Ailenin Sorumlulukları 

 

• Çocuğunuz ile ilgili yapılan değerlendirme sürecinde davet edildiğiniz birim/ 

kurul/ komisyon toplantılarına katılın ve görüĢlerinizi bildirin.   
• Çocuğunuzun durumuna iliĢkin bilgilendirme yapın ve buna iliĢkin belgeleri 

okul idaresine teslim edin.   
• Çocuğunuzun eğitim ve öğretim sürecinde öğretmenler ve/veya okul idaresi ile 

iĢ birliği yapın ve talep edilen doğrultuda destek sağlayın.  
 

D-BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programlarının (BEP) Hazırlanması Süreci 

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin geliĢim özellikleri, eğitim performansları ve eğitim ihtiyaçları doğrul-

tusunda BEP hazırlanması ve bunun için okul idaresi tarafından BEP geliĢtirme 

biriminin oluĢturulması esastır. BEP’in içeriğinde; 
 

• Öğrencinin eğitim performansı ile takip ettiği eğitim programı temel alınarak 

belirlenmiĢ yıllık amaçlar ile kısa dönemli amaçlara,   
• Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türüne, süresine, sıklığına ve bu 

hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağı bilgisine,   
• Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eği-

tim materyallerine,   
• Eğitim ortamına iliĢkin yapılması gereken düzenlemelere,   
• DavranıĢ problemleri var ise bunları önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbir-

ler ile uygulanacak yöntem ve tekniklere,   
• Öğrencinin kiĢisel bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.  
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BEP GeliĢtirme Biriminin OluĢturulması 

 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurum-

larda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak 

amacıyla okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı baĢkanlığında, bir 

gezerek özel eğitim hizmeti veren öğretmen, bir rehberlik öğretmeni, bir eğitim 

programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, öğrencinin sınıf/sınıf rehber 

öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, öğrencinin velisi ve 

öğrencinin de yer alacağı BEP geliĢtirme birimi oluĢturulur. 
 

Öğrencinin Eğitsel Performans Düzeyinin Belirlenmesi  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciye BEP hazırlanabilmesi için öğrencinin tüm ge-

liĢim alanları ile akademik disiplin alanlarında sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için öğrencinin takip edeceği eğitim programı 

temel alınarak değerlendirme yapılmalı ve öğretime nereden baĢlanılacağına karar 

verilmelidir. Değerlendirme sürecinde kullanılacak yöntem ve teknikler ile ölçme 

araçlarının öğrencinin özelliğine uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. 
 

Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Belirlenmesi  
Öğrencinin eğitim performansı doğrultusunda uzun dönemli yıllık amaçlar ile bu 

yıllık amaçlara ulaĢılmasına hizmet edecek kısa dönemli amaçlara karar verilmesi 

gerekmektedir. 
 

Öğrenciye Sunulacak Destek Hizmetlerin Belirlenmesi  
BEP geliĢtirme birimince özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin hangi derslerden 

haftada kaç saat destek eğitim odasından yararlanacağının belirlenmesi ayrıca bu 

dersleri okutacak öğretmenler ile bu kapsamda yapılacak planlamaya dair bilgile-

rin de BEP’te yer alması gerekmektedir. 
 

 Öğretim Materyalleri ve Öğretim Yöntemlerinin Belirlenmesi  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için belirlenmiĢ olan amaçlara ulaĢılmasına 

hizmet edecek materyallerin belirlenmesi ya da mevcut materyallerde yapılacak 

uyarlamalara karar verilmesi ayrıca öğretim sürecinde kullanılacak yöntem ve tek-

niklerinde öğrencinin özelliği ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiĢ ol-

ması gerekmektedir. 
 

BaĢarının Değerlendirilmesi  
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bulunduğu okulun eğitim programını 

veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin baĢarıları, devam ettikleri oku-

lun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilmekte olup de-

ğerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınmaktadır. Öğrencinin baĢarısı-

nın değerlendirmesi amacıyla yapılacak çalıĢmalarda öğrencilerin yetersizlik türü, 

geliĢim özellikleri ve eğitim performansları dikkate alınmalı ve bu doğrultuda süre, 
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ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda 

yapılan düzenlemelere iliĢkin bilgilerinde BEP’e yansıtılması gerekmektedir. 
 

IV. BĠR ÜST ÖĞRENĠM KURUMUNA \ MESLEKĠ YAġAMA GEÇĠġ 

 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir üst sınıfa/kademeye ya da mesleki ya-

Ģama geçiĢ süreçlerinde, eğitim performansları ve ihtiyaçları ile ilgi, istek ve ye-

tenekleri doğrultusunda yapılacak yönlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

süreçte öğrenci ile ilgili hazırlanmıĢ bilgi, belge ve dosyaların ilgili kiĢi, kurum ve 

kuruluĢlara iletilmesi ve taraflar arasında gerekli iĢ birliğinin sağlanması gerek-

mektedir. 
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