
 



 



 



 
 

 
 

Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir? 
  

        Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, 
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî 
ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 
sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (özel eğitim hizmetleri 
mad.23 ) 

 Amacı: 

        Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 
akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. Çocuğu normal hale 
getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve 
toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır. 

  

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI 

  
A- Tam zamanlı kaynaştırma 
B- Yarı zamanlı kaynaştırma 
C- Tersine Kaynaştırma 
  
Tam Zamanlı Kaynaştırma: 
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün 
boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. 
  
Yarı Zamanlı Kaynaştırma: 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi 
başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır. 
  
Tersine Kaynaştırma: 
Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, 
çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak 
sınıflara kayıt yaptırabilirler. 
  

  

  
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ 
  
      Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı 
vardır. 

      Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

      Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. 

      Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir. 

      Kaynaştırmaya erken başlamak esastır. 



      Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır. 

      Duyu kalıntısından yararlanmak esastır. 

      Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir. 

      Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir. 

      Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar. 

  

Kaynaştırma öğrencisi olan bir okulda neler yapılmalıdır? 
  

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin takip ettikleri 
programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP 
hazırlanır. 

  

         Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda BEP 
geliştirme birimi oluşturulur. 

  

         Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin 
yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve 
kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi 
amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır. 

  

        Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer 
öğrenciler ve onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında 
okul idaresince yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili 
kişilerce bilgilendirilir. 

  

         Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en 
fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 

  

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda 
sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin 
bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek 
şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel 
eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu 
sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. 

  

         Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti 
almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf 
içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir. 

  

        Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan 
akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere 
katılması için gerekli tedbirler alınır. 

  



        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim 
performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve 
teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. 

  

        Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul 
ve kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı 
sınıfta eğitim görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve 
kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir. 

  

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin bulunduğu ilköğretim 
okullarında bu öğrencileri örgün eğitime hazırlamak amacıyla gerektiğinde hazırlık 
sınıfları açılabilir. 

  

KAYNAŞTIRMA  EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
  
¨      Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir. 

¨      Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır. 

¨      Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da  devam ettirilmeye 
çalışılmalıdır. 

¨      Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli  başarılar ödüllendirilmelidir. 

¨      Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır. 

¨      Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını 
sağlamak en önemli hedef olmalıdır. 

¨      Ders konularının  analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır. 

¨      Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

¨      Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir. 

¨      Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır. 

¨      Çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteği alınmalıdır. 

¨      Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir. 

¨      Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında 
bilgiler verilmelidir. 

¨      Çalışmalar sürekli gözlenmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır. 

¨      Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi  planlanmalı zorunlu olmadıkça 
birden fazla öğrenci alınmamalıdır. 

¨      Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P  hazırlanmalıdır. 

¨      Öğrenmenin verimini artırmak için, sözel yöntemin yanında gözlem, deney, 
modelleştirme, problem çözme, soru- cevap, tartışma, grup çalışması vb. öğretim 
yöntemlerinin de kullanılması uygun olacaktır. 

¨      En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumuyla 
ortaya çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalıdır. Yaşantı, 
dramatize, gösteri yöntemlerinin kullanılmasına özen göstermelidir. 

¨      Öğretim etkinliklerinde görsel- işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü 
öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar 
iyi, unutma o kadar geç olacaktır. 



¨      Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında önyargı 
beslememeli onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir. 

¨      Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır. Göz 
iletişimi hem sınıfın denetiminde hem de derse karşı uyanık ve dikkatli tutmada etkili 
bir yöntemdir. 

¨      Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özelikleri dikkate alınarak 
en uygun  pekiştireçler seçilmeli ve bunlar başarıyı ödünlendirici olarak kullanılmalıdır 

¨      Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun 
yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir. 

  

 Destek eğitim odası açılması 
     Okul ve kurumlarda, kaynaştırma eğitimine dahil özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri 
sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılmalıdır. 
Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî 
eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre 
okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Bu odada 
yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır. Destek eğitim 
odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda 
rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir ve her öğrencinin 
ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. 
       Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam 
ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanmalıdır. 

      Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir 
eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan 
öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. 

      Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, 
işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim 
görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek 
eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri 
içinde yapılmalı ve destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin 
yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenmelidir. 

      Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan 
değerlendirme sonuçları da dikkate alınmalıdır. 

       

İlköğretimde özel eğitim hizmetleri 

      Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ilköğretimlerini, öncelikle kaynaştırma 
uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı 
olan bireyler için açılan ilköğretim okullarında da sürdürebilirler. 

İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler ise 
eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim 
programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürürler. 

İlköğretim okullarını bitiren öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına 
yönlendirilirler. İlköğretim programlarına denk olmayan eğitim programlarını 
tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özelliklerine uygun okul ve 
kurumlara yönlendirilirler. 



Bunların dışında çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan, zorunlu öğrenim 
çağı dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulunda eğitimlerini 
sürdürebilirler. 

 
Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri 
     Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle kaynaştırma 
uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim 
kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan 
ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler. 
     Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 
yönlendirme kararı alınan kaynaştırma öğrencisinin, ilgili birimlerle yapılacak iş birliği 
çerçevesinde ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları da 
değerlendirilerek yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça sınavsız yerleştirilirler. 

       İlköğretimlerini tamamlayan ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam 
edemeyenler ise, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 
veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. 

     
 Yüksek Öğretimde özel eğitim hizmetleri 
     Ortaöğretimlerini tamamlayan kaynaştırma öğrencileri; RAM’lar, rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik ve psikolojik 
danışma servisi tarafından Yüksek Öğretime yönlendirilirler. 
Yüksek Öğretime giriş sınavlarında ve değerlendirmede bu bireylerin yetersizlik türü( 
görme ve bedensel engelli ) ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılması 
konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır. 

  

Bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir? 
      Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim 
özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara 
yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel 
eğitim programıdır. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                                   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


