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Otizmli bireyler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden belirlenen

1.Problem Durumu
Otizmli çocuklara yönelik özel eğitim hizmetleri, Milli
Eğitim Bakanlığınca okullarda kaynaştırma (tam zamanlı, yarı

alanlardan, haftada 3-4 saat özel eğitim ya da fizik tedavi hizmeti

Sonuç ve Öneriler
Öncelikle toplumun ve eğitimin tüm paydaşlarının her
çocuğun eğitim hakkı olduğu ve bunun hiçbir gerekçeyle

alabilmektedirler.(https://ookgm.meb.gov.tr)

zamanlı kaynaştırma), özel eğitim sınıfları (hafif otizm, ağır

MEB okullarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen

engellenemeyeceğini anlamaları ve empatik davranma

otizm sınıfları gibi), özel eğitim okullarında (ilkokul, ortaokul,

ücretsiz eğitimlere ek olarak ayrıca ücretli olarak Özel Eğitim ve

becerileri geliştirmeleri amacıyla kamu spotları, kısa filmler,

lise) devam etmektedir.

Rehabilitasyon Merkezlerinden konuşma ve dil terapisi, duyu bütünleme

afişler vb. hazırlanmalıdır.

terapisi, oyun terapisi vb. eğitimler alınabilmektedir. Yine özel kurumlardan,

2.Araştırmanın Hipotezleri
Kaynaştırma eğitimi sırasında otizmli çocuklar ve velileri
bir çok sıkıntı yaşamaktadırlar.

başarılı

vakıflardan da benzer eğitimler alınmaktadır.
4.Çalışmalarda Karşılaşılan Sorunlar;

b-Öğretmenlerden kaynaklanan sorunlar,

engellemekte, aşırı uyaranlar dikkatlerini kolaylıkla dağıtmakta, huzursuz ve

c-Okul idarelerinden ve velilerden kaynaklanan sorunlar

gergin olmalarına neden olmaktadır.
eğitim dersi son derece yetersizdir.

MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 11.
maddesinin c bendine göre; ‘Özel eğitim ihtiyacı olan
bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini kaynaştırma
/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu
bireylere yönelik özel eğitim kurumları veya özel eğitim
sınıfları da açılabilir’. Okullarda kaynaştırma öğrencilerinin

öğretmenlerin

tamamının

b. Öğretmenlerden kaynaklanan sorunlar;

sağlanmalıdır.

sağlanmalıdır.
meslek

ahlakı

ilkeleri

ve

meslek

standartları net bir şekilde belirlenmeli ve bu konuda hiçbir
Öğretmen yetiştirme müfredatları özel eğitim yönünden

Öğretmenlerin özel eğitim alanında gerekli donanıma sahip olmamaları

güçlendirilmelidir.
Otizm gibi çok daha yoğun bir eğitime ihtiyaç duyulan

yaşanan sıkıntının en önemli nedenlerinden biridir.
Öğretmenlerin eğitime bir bütün olarak bakmayarak akademik başarıyı

alanda her öğrencinin ihtiyacına göre özel eğitim saatleri
artırılmalıdır.

önceleyen bir bakışa sahip olmaları önemli bir problemdir.

Kaynaştırma

c. Okul idarelerinden ve velilerden kaynaklanan sorunlar;
İdarecilerin de öğretmen oldukları düşünüldüğünde öğretmenler için ifade

seviyesine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

edilenlerin geçerli oldukları söylenebilir. Bazı idarecilerin kaynaştırma

hazırlaması ve uygulaması istenmektedir.

öğrencilerine yönelik olumsuz bakış açıları problemlere neden olmaktadır.

giren

çekilmesi

muğlaklığa fırsat vermeyecek düzenlemeler yapılmalıdır.

öğrencinin

dersine

mesleğe

artırılmasında,

öğretmenlerin sürekli kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri
Öğretmenlik

Otizmli birey için haftada sadece 2 saat bireysel bir saat grup olarak özel

3.Mevcut Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

öğrencilerin

kalitesinin

özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimi teşvik edilerek

Sınıfların kalabalık olması otizmli çocukların kendilerini rahat hissetmelerini

olarak sıralayabiliriz.

mesleğinin

Öğretmenlikte kariyer ve yükselme olanakları sağlanarak,

a. Sistemden Kaynaklanan Sorunlar;

a-Sistemden kaynaklanan sorunlar,

Öğretmenlik

öğrencilerinin

olduğu

sınıfların

mevcutlarının daha az olmaları sağlanmalıdır.
Duyu Bütünleme, Oyun Terapisi, Hiperbarik Oksijen
Tedavisi, Yunus Tedavisi, BERARD, PECS, ABA vb. verilen

velilerin

terapi/tedavilerin otizme faydalı olanların uzmanlarca tespiti

Eğitim odasında birebir eğitim hakkı

çocuklarının genelde sadece akademik gelişimini önceledikleri ve çocuğunun

sağlanarak özel eğitim kapsamına alınmaları sağlanmalı ve

verilmiştir.

sınıfındaki kaynaştırma öğrencilerinin; çocuklarının başarısını olumsuz

ödemesi devlet tarafından yapılmalı, faydasızlar hakkında da

http://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntu

etkileyeceği, psikolojisinin bozulacağı, zarar göreceği vb. gerekçelerle sınıfında

kamuoyu bilgilendirilerek insanların umutlarının çalınması

kaynaştırma öğrencisi istememektedirler.

engellenmelidir.

Ayrıca kaynaştırma öğrencilerine Destek

le.php?KNO=608

Velilerden

kaynaklanan

sorunlara

baktığımızda

ise;

bazı
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Medyaya yansıyan bazı örnekler;
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