
 T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA 

YÖNELİK YETERLİLİKLERİ İLE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ 

DUYGU TUTUM VE KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

İSMAİL FİLİZ 

 

 

Danışman 

Dr. Öğr. Üyesi SAVAŞ AKGÜL 

 

 

İstanbul, Haziran, 2021 



T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA 

YÖNELİK YETERLİLİKLERİ İLE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ 

DUYGU TUTUM VE KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

İSMAİL FİLİZ 

 

 

Danışman 

Dr. Öğr. Üyesi SAVAŞ AKGÜL 

 

 

İstanbul, Haziran, 2021 



 

ONAY SAYFASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEZ BİLDİRİMİ 

 

Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde 

elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu 

çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf 

yapıldığını bildiririm. 

 

İSMAİL FİLİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEŞEKKÜRLER 

Bu çalışmanın her aşamasında bana yardımcı olan, bilgi ve deneyimini bana aktaran 

çok kıymetli danışman hocam Dr. Savaş AKGÜL’e  sonsuz teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Yüksek lisans eğitimim boyunca alandaki yeterlilikleri ve üstün mesleki 

gelişimleriyle, kişisel gelişimime katkıda bulunan tüm Özel Eğitim Alan Hocalarıma 

çok teşekkür ediyorum. 

Araştırmanın uygulama aşamasında titizlikle bana katılımcı olan İstanbul Avrupa 

yakasında ki tüm devlet ve özel okullarında çalışan sınıf öğretmenleri ve okul 

müdürlerine teşekkür ediyorum. 

Ayrıca yüksek lisans eğitimim boyunca bana her konuda sonsuz destek veren eşim 

Banu FİLİZ’e ve küçük yaşta anlayış göstermeyi öğrenmiş olan canım oğlum Ateş 

FİLİZ’e çok çok teşekkür ediyorum. 

Haziran 2021                                                                                           İsmail FİLİZ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İÇİNDEKİLER 

  Sayfa 

ONAY SAYFASI ................................................................................................ ii 

TEZ BİLDİRİMİ……........................................................................................... iii 

TEŞEKKÜR SAYFASI……………………………………………………….... iv 

İÇİNDEKİLER..................................................................................................... v 

ÇİZELGELER….................................................................................................. vii 

ÖZET..................................................................................................................... ix 

SUMMARY.......................................................................................................... x 

1. GİRİŞ................................................................................................................ 1 

1.1.Araştırmanın Amacı ....................................................................................... 4 

1.2. Alt Problemler ……………........................................................................... 4 

1.3. Araştırmanın Önemi ...................................................................................... 5 

1.4. Sayıltılar …………………………………………………………………… 6 

1.5. Sınırlılıklar ………………………………………………………………… 6 

1.6. Tanımlar …………………………………………………………………… 7 

2. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ…………............................ 8 

2.1. Kaynaştırma Uygulamaları ........................................................................... 8 

2.1.1. Kaynaştırma Eğitimi ………….................................................................. 8 

2.1.2. Ülkemizde Kaynaştırma Eğitimi ve Yasal Gerekçe .................................. 11 

2.1.3. Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri ……........................................................ 14 

2.1.4. Kaynaştırma Eğitiminin Türleri ……………............................................. 15 

2.1.4.1. Tam Zamanlı Kaynaştırma …………………………………………….. 15 

2.1.4.2. Yarı Zamanlı Kaynaştırma …………………………………………….. 15 

2.1.4.3. Tersine Kaynaştırma .………………………………………………….. 16 

2.1.5. Kaynaştırma Eğitimini Etkileyen Faktörler ............................................... 16 

2.1.5.1. Aileler …………….…………………………………...……………….. 17 

2.1.5.2. Öğretmenler ……………...…………………………………………….. 18 

2.1.5.3. Normal Öğrenciler ……………………………………………………... 19 

2.1.5.4. Okul Yönetimi …………………………………………………………. 20 

2.1.5.5. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları .………….…………………….. 21 

2.1.5.6. Özel Eğitim Destek Hizmetleri .……………………………………….. 22 

2.2. Öz Yeterlilik .................................................................................................. 22 

2.2.1. Öz Yeterlilik Algısı .................................................................................... 23 

2.2.2. Öz Yeterlilik Süreçleri .………………………….………………………. 26 

2.2.2.1. Bilişsel Yeterlilik Süreci .…………………………….………………... 26 

2.2.2.2. Duyuşsal Yeterlilik Süreci  .…………….……………………………... 27 

2.2.2.3. Motivasyon Yeterlilik Süreci …...……………………………………... 28 

2.2.2.4. Seçimsel Yeterlilik Süreci ....................................................................... 29 

2.2.3. Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Öz Yeterliliği ..................................... 30 

2.2.3.1. Öğrenci Katılımına Özgü Yeterlilik …..……………...………………... 31 

2.2.3.2. Öğretim Stratejilerine Özgü Yeterlilik …….…………………………... 32 

2.2.3.3. Sınıf Yönetimine Özgü Yeterlilik ……………………………………... 33 

2.3. Duyuşsal Özellikler ....................................................................................... 34 

2.3.1. Duygu ......................................................................................................... 34 

2.3.2. Tutum ......................................................................................................... 35 



2.3.3. Kaygı .......................................................................................................... 36 

2.4. Literatür Taraması ………............................................................................. 36 

2.4.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar ............................................................... 36 

2.4.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar ............................................................ 39 

3. YÖNTEM ......................................................................................................... 42 

3.1. Evren ve Örneklem ........................................................................................ 42 

3.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri ................................................................. 44 

3.2.1. Kişisel Bilgi Formu ……………………………….................................... 44 

3.2.2. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği ..................... 44 

3.2.3. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılar Ölçeği ………. 45 

3.3. Verilerin Toplanması ……………................................................................. 45 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu ............................................................ 46 

4. BULGULAR ………………………………………………………………... 47 

4.1. Katılımcıların Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği ve 

Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılar Ölçeği Puan 

İstatistikleri ………………................................................................................... 47 

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi………………………………………….. 49 

4.3. Alt Problemlere İlişkin Bulgular ………..…………………………………. 51 

4.3.1. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Cinsiyete Göre  

          Karşılaştırması …………………………………………………………… 51 

4.3.2. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Cinsiyete  

          Göre Karşılaştırması ................................................................................... 52 

4.3.3. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Deneyim  Süresine  

          Göre Karşılaştırması ……………………………….…………………….. 53 

4.3.4. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Deneyim  

          Süresine Göre Karşılaştırması .................................................................... 54 

4.3.5. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Hizmet İçi            

          Eğitim Alma Durumuna Göre Karşılaştırması …………………………... 55 

4.3.6. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Hizmet İçi  

          Eğitim Alma Durumuna Göre Karşılaştırması …………………………... 56 

4.3.7. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Yakın Çevresinde  

          Engelli Birey Olma Durumuna Göre Karşılaştırması …………………… 57 

4.3.8. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Yakın  

          Çevresinde Engelli Birey Olma Durumuna Göre Karşılaştırması ………. 58 

4.3.9. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik  

          Yeterlilikleri ile Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve  

          Kaygıları Düzeyine İlişkin Bulgular …………………………….............. 59 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER .......................................................... 65 

5.1. Sonuç …………............................................................................................. 65 

5.2. Tartışma ......................................................................................................... 67 

5.3. Öneriler .......................................................................................................... 71 

6. KAYNAKLAR................................................................................................. 73 

7. EKLER ………………………………………………………………………. 83 

Ek 1: Anket ........................................................................................................... 83 

Ek 2: Ölçek İzinleri …………………………………………………………….. 86 

Ek 3: Etik Kurul Onayı …………………………………………………………. 87 

8. ÖZGEÇMİŞ...................................................................................................... 89 

9. İNTİHAL RAPORU ………………………………………………………… 90 

 



 

 

ÇİZELGE LİSTESİ 

     Sayfa 

Tablo 3.1. Katılımcıların Betimsel Değişkenlere Göre Dağılımı ………………. 43 

Tablo 4.1. Katılımcıların Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği 

Ölçeği Puan İstatistikleri ……………………………………………………….. 47 

Tablo 4.2. Katılımcıların Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve 

Kaygılar Ölçeği Puan İstatistikleri ………………………………....................... 48 

Tablo 4.3. Öğretmen Yeterliliğinin Ölçümlenmesi Güvenilirlik Analizi ……… 49 

Tablo 4.4. Öğretmen Yeterliliği Alt Boyutlarının Ölçümlenmesi Güvenilirlik 

Analizi ………………………………………………………………………….. 50 

Tablo 4.5. Duygu, Tutum ve Kaygıların Ölçümlenmesi Güvenilirlik Analizi … 50 

Tablo 4.6. Duygu, Tutum ve Kaygıların Alt Boyutlarının Ölçümlenmesi 

Güvenilirlik Analizi …………………………………………………………….. 51 

Tablo 4.7. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin cinsiyete göre 

karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri ……………………………. 51 

Tablo 4.8. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların cinsiyete 

göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri ………………………. 52 

Tablo 4.9. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin deneyim süresine 

göre karşılaştırması tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistikleri ………... 53 

Tablo 4.10. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların deneyim 

süresine göre karşılaştırması tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistikleri . 54 

Tablo 4.11. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duyguların deneyim süresine göre 

post-hoc analizi ………………………………………………………………… 55 

Tablo 4.12. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin hizmet içi eğitim 

alma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri ……... 55 

Tablo 4.13. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların hizmet içi 

eğitim alma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri. 56 

Tablo 4.14. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin yakın çevresinde 

engelli birey olma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi 

istatistikleri ………………………………………………………………........... 57 

Tablo 4.15. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların yakın 

çevresinde engelli birey olma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t 

testi istatistikleri ………………………………………………………………... 58 

Tablo 4.16. Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği puanının 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar puanı ile karşılaştırması 

korelasyon analizi istatistikleri …………………………………………………. 59 

Tablo 4.17. Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği puanının 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile 

karşılaştırması korelasyon analizi istatistikleri ………………………………… 60 

Tablo 4.18. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar puanının 

kaynaştırma uygulamalarında öğretim yeterliliği, işbirliği yeterliliği ve sınıf 

yönetimi yeterliliği alt boyutları ile karşılaştırması korelasyon analizi 

istatistikleri ……………………………………………………………………... 61 



Tablo 4.19. Kaynaştırma uygulamalarında öğretim yeterliliği alt boyutu 

puanının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile 

karşılaştırması korelasyon analizi istatistikleri ………………............................ 62 

Tablo 4.20. Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği yeterliliği alt boyutu 

puanının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile 

karşılaştırması korelasyon analizi istatistikleri ………………………………… 63 

Tablo 4.21. Kaynaştırma uygulamalarında sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutu 

puanının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile 

karşılaştırması korelasyon analizi istatistikleri ………………………………… 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÖZET 

Filiz, İ. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik 

Yeterlilikleri ile Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve Kaygıları Arasındaki 

İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Milli Eğitim bakanlığına bağlı tüm devlet ve özel okullarda birçok kaynaştırma 

öğrencisi eğitim görmektedir. Bu nedenle eğitimin ilk basamağı olan ilkokul 

kademesinde öğrenim gören kaynaştırma öğrencileri için sınıf öğretmenleri önem 

taşımaktadır. Sınıf öğretmenlerinin bu öğrenciler hakkındaki bilgi ve eğitim düzeyi  

ile duygu, tutum ve kaygıları arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik 

Yeterlilikleri ile Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve Kaygıları Arasındaki 

İlişkinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır.  

Araştırma, 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde İstanbul Avrupa 

Yakasında bulunan özel ve devlet okullarında görev yapan rastgele seçilen 150 sınıf 

öğretmeni ile çalışma yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla 

‘Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği’ ile 

‘Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği ‘kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonunda her iki ölçeğin tüm alt boyutlarında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Toplanan veriler belirlenmiş bazı faktörlere göre (cinsiyet, deneyim 

süresi, hizmet içi eğitim alma, çevresinde engelli birey olma durumu gibi 

değişkenler) gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığının tespit edilmesi 

amacıyla "t" testi ve "tek yönlü varyans analizi" (Anova) kullanılarak 

yorumlanmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik yeterliliklerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı 

düzeyleri arasında genel olarak doğrusal ilişki olduğu görülmüştür. Öğretmen 

yeterliliğinden en çok etkilenen faktörün tutum faktörü olduğu, öğretmen yeterliliği 

arttıkça tutum düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Öğretmen yeterliliğinden en az 

etkilenen faktör ise duygu olarak gözlenmiştir. Duygu faktörü cinsiyet, deneyim 

süresi ve yakın çevresinde engelli birey olma durumlarından da etkilenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma Eğitimi, Kaynaştırma İlkeleri, Kaynaştırma 

Türleri, Kaynaştırma Uygulamaları Yeterliliği, Duygu, Tutum, Kaygı.  

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Savaş AKGÜL, Biruni Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

Filiz, İ. (2021). The Relationship Between The Efficacy of Classroom Teachers for 

Inclusive Practices and The Emotion Attitude and Concerns Related to Inclusion 

Education. Master’s Thesis, Biruni University Faculty of Educational Sciences, 

İstanbul. 

Many mainstreaming students receive education in all public and private schools 

under the Ministry of National Education. For this reason, primary school teachers 

are important for inclusive students who are studying at the primary level, which is 

the first step of education. There is an important relationship between the knowledge 

and education level of classroom teachers about these students and their emotions, 

attitudes and concerns. The aim of this study is to examine the relationship between 

the sufficiency of classroom teachers towards inclusive practices and emotional 

attitudes and concerns about inclusive education. Relational screening model, one of 

the quantitative research methods, was used in the research. 

The study was carried out with 150 randomly selected classroom teachers working in 

private and public schools on the European Side of Istanbul, in the 2019/2020 

Academic Year. In order to collect data, “Sentiments, Attitudes and Concerns About 

Inclusive Education Scale Revised (SACIE-R)” and “The Teacher Efficacy for 

Inclusive Practice (TEIP)” were used to collect data. At the end of the research, a 

significant relationship was found in all sub-dimensions of both scales. The collected 

data were analyzed using the "t" test and "one-way analysis of variance" (Anova) to 

determine whether there is a significant difference between the groups according to 

certain factors (variables such as gender, duration of experience, in-service training, 

being a disabled person around). 

As a result of the study, it was observed that there was a positive linear relationship 

between the levels of emotions, attitudes and anxiety of classroom teachers' and their 

efficacy for mainstreaming practices. It was observed that the factor most affected by 

teacher competence was the attitude factor, and as the teacher competence increased, 

the attitude level also increased. The factor least affected by teacher competence was 

observed as emotion. The emotion factor is also affected by gender, duration of 

experience, and being a disabled person in the immediate environment. 

Key Words: Inclusion Education, Inclusion Principles, Types of Inclusion, 

Adequacy of Inclusion Practices, Emotion, Attitude, Anxiety. 

Advisor: Dr. Savaş AKGÜL, Biruni University, Faculty of Educational Sciences, 

Special Educatian Department. 
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1. GİRİŞ 

Demokratikleşme hareketleri, bireylerin eşit şartlara ulaşması gerekliliğini 

beraberinde getirmektedir. Eğitim hakkı eşit şartlara ulaşılması gereken önemli 

alanlardan biridir. Eşit şartların sağlanabilmesi için eğitim alanında yapılan çeşitli 

uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalardan biri de özel gereksinime sahip 

bireylerin eşit şartlarda eğitim almasını amaçlayan kaynaştırma uygulamalarıdır 

(Kargın, 2004). 

Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinime sahip öğrencilerin genel eğitim 

birimlerinde, normal gelişim gösteren akranları ile eğitim görmesidir. Ayrıca 

kaynaştırma eğitimine yönelik olarak özel gereksinime sahip öğrenci veya 

öğretmenlerin ihtiyaç duyabilecekleri destek hizmetleri de uygulama içinde yer 

almaktadır (Gürgün, 2005). 

Milli eğitim kanununun 8. maddesi ile özel eğitim, genel eğitim sistemi içinde 

yer almaktadır. İlköğretimin her Türk vatandaşının hakkı olduğu, genel ve mesleki 

eğitimin hayat boyunca devam etmesi hükümlerinin yer alması ile yasalarda imkân 

ve fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca özel eğitime gereksinimi olan 

bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara 

yöneltilebilecekleri belirtilmiştir (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 

2000). 

Kaynaştırma eğitimine yönelik görülen en önemli gelişme 18.01.2000 tarihinde 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin yayınlanmasıdır. Bu 

yönetmelik ile kaynaştırma eğitimine yönelik gerekli psikolojik, sosyal ve fiziksel 

koşulların özel gereksinime sahip çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, 

kaynaştırma eğitiminin verileceği kurumlarda sağlanması gerekliliği belirtilmiştir 

(Eripek, 2003). 

Başarılı bir kaynaştırma eğitimini etkileyen çeşitli faktörler yer almaktadır. 

Kaynaştırma eğitiminin başarısını etkileyen faktörler; aileler, öğretmenler, normal 

öğrenciler, okul yönetimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları ve özel eğitim 

destek hizmetleri olarak sıralanmaktadır (Batu, 2000). 



2 
 

Kaynaştırma eğitiminin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak 

öğretmenler görülmektedir. Öğretmenin sahip olduğu nitelikler ile kaynaştırma 

eğitiminin başarısı etkilenmektedir. Öğretmenin sahip olduğu nitelikler mesleki 

yeterlilik ve bilgi olduğu gibi, öz yeterlilik ve duygu, tutum, kaygı gibi duyuşsal 

özellikleri de içermektedir (Smith et al., 2001). 

Öz yeterlilik, bireyin gerçekte var olan yeterlilik düzeyini değil, yeterlilik 

düzeyine yönelik şahsi algısını ifade eder. Öz yeterlilik birey için ayna vazifesi 

görerek kendisini değerlendirmesi ve eleştirmesi sürecidir (Ulusoy, 2007). 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olması için öğretmen öz yeterliliği kavramı 

öne çıkmaktadır. Öğretmenin öğrenci performansını etkilemeye yönelik kapasitesi ile 

ilgili sahip olduğu inanç öğretmen öz yeterlilik inancı olarak tanımlanmaktadır. 

Öğretmen güçlü bir öz yeterlilik inancına sahip olduğunda, öğrencinin başarı ve 

motivasyonunu kontrol edebileceğine veya etkileyebileceğine inanmaktadır 

(Tschannen et al., 1998). 

Eğitim alanında bilişsel özellikler kadar duyuşsal özellikler de önemli rol 

üstlenmektedir. Duyuşsal özellikler, bilişsel alanı da etkileyen önemli unsurlardır 

(Akdemir, 2006). Duygu, tutum ve kaygı olarak belirlenmiş olan özellikler bu 

çalışmada yer alacak duyuşsal özelliklerdir. Duygu, bedenimizin yaşadığı olayın 

algısı olarak tanımlanmaktadır. Çevredeki uyaranlara bedenimiz tarafından verilen 

tepkinin kişisel algısı duygu olarak nitelendirilir. Duygu kavramı ile farkındalık ve 

uyarlayıcılık ifade edilebilmektedir (Cornelius, 2000). 

Bu çalışmada yer alan bilişsel özelliklerden bir diğeri tutum kavramıdır. Tutum 

bireyin deneyimleri yoluyla edindiği inanç ve yaklaşımlar olarak 

tanımlanabilmektedir. Bireyin çevresinde meydana gelen olaylara yüklediği 

anlamlar, bireyin bireysel deneyimlerini oluşturur. Bireysel deneyimler ise, 

karşılaşılan yeni durumlarda bireyin yaklaşımlarını belirleyici özellik göstermektedir 

(Yenilmez ve Özabacı, 2003). 

Bu çalışmada yer alan diğer bir duyuşsal özellik ise kaygı kavramıdır. Kaygı, 

herhangi bir tehlike hissine karşı uyarıcı bir tepki olarak nitelendirilmektedir. Yaygın 

olarak kullanılan psikolojik terimlerden biri de kaygıdır. Kaygı kavramı tehlikeye 

karşı bedenin verdiği koruma tepkisi olarak tanımlanabilmektedir. Kaygı ile birlikte, 
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kalp ritminde hızlanma, kaslarda kasılma, nefes alış verişinde hızlanma ve kesilme 

gibi fiziksel tepkiler görülmektedir (Spielberger, 1972). 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma ile ilgili yeterlilikleri, kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik duygu, kaygı ve tutumları öğrencilerin ve sınıfın başarısı için 

önem taşımaktadır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin bireysel farklılıklarının (cinsiyet, 

deneyim süresi, hizmet içi eğitim alma durumu, yakın çevresinde engelli birey 

bulunma durumu) kaynaştırma uygulamalarına etkisi de araştırılması gereken önemli 

bir husustur. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları arasındaki 

ilişki incelenecektir. Bu ilişki incelenirken cinsiyet, deneyim süresi, hizmet içi eğitim 

alma durumu, yakın çevresinde engelli birey olma durumu betimsel değişkenlerinden 

faydalanılacaktır.  

Kaynaştırma eğitiminin başarısında öğretmen modelinin önemi, başarının 

artırılmasına yönelik olarak öğretmen niteliklerinin incelenmesi üzerine 

yoğunlaşılmasına sebep olmuştur (Tideman, 2015). Literatürde konu ile ilgili 

çalışmalar öğretmen yeterliliği, öğretmen öz yeterliliği, öğretmenin duygu, tutum ve 

kaygı gibi duyuşsal bileşenleri üzerine tek tek incelemeler olduğu gibi (Bayar ve 

Üstün, 2017; Güneş, 2016; Bozkurt, 2013), bunların birbirleri ile ilişkileri konusunda 

da çalışmalar (Özcan, 2020; Akbulut, 2020; Karasu 2019)yapılmıştır. 

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

yeterliliklerinin, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve 

kaygıları arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. Bu çalışma ile paralellik gösteren 

incelemelerden biri Özcan (2020) tarafından yapılan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin 

Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Duyguları Tutumları ve Kaygıları ile Kaynaştırma 

Uygulamalarındaki Öğretmen Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 

Çankırı ilinde görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri verileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapacağımız çalışma ile farkı, bu çalışma sınıf öğretmenleri 

üzerinden yapılırken Özcan (2020) tarafından yapılan çalışma okul öncesi 

öğretmenleri üzerinde değerlendirme yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma ile paralellik gösteren bir diğer çalışma Akbulut (2020) tarafından 

yapılan “Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Algıları ile Kaynaştırma Eğitimine 
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Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Mardin, Kızıltepe 

ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden edinilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. 

Yapacağımız çalışma ile farkı, bu çalışma duygu, tutum ve kaygı duyuşsal 

özelliklerini kullanırken Akbulut (2020) tarafından yapılan çalışmanın sadece tutum 

duyuşsal özelliği üzerinde çalışmasını gerçekleştirmesidir. 

Yine bu çalışma ile paralellik gösteren bir çalışma Karasu (2019) tarafından 

yapılan “DKAB Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Yeterlilikleri ile Duygu, 

Tutum ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Muş ilinde görev yapmakta olan Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. 

Yapacağımız çalışma ile farkı, bu çalışma sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirilirken, 

Karasu (2019) tarafından yapılan çalışma DKAB öğretmenleri üzerinde 

değerlendirme yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma alanda literatüre yeni veriler katılmasına katkı sağlayarak, 

kaynaştırma eğitiminin başarısında önemli faktörlerden biri olan öğretmen yeterliliği 

ve öğretmen duygu, tutum ve kaygıları ile ilgili sonuçlar sağlayacaktır. Bu çalışma, 

elde edilen sonuçlar ile kaynaştırma eğitiminin başarısını artırmaya yönelik 

uygulamalara ışık tutacaktır. Dolayısıyla bu çalışmayla etkin sınıf yönetimi ve 

verimli kaynaştırma politikalarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin bu husustaki 

yeterlilikleri ve politikalarının ve öğretmenlerin bireysel farklılıklarının 

değerlendirilmesi hem eğitim dünyası hem de literatür açısından kayda değerdir. 

 1.1. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

1.2. Alt Problemler 

Araştırmanın alt problemleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

1. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri 

cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 
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2. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları 

cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

3. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri 

deneyim süresine göre farklılık göstermekte midir? 

4. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları 

deneyim süresine göre farklılık göstermekte midir? 

5. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri 

hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılık göstermekte midir? 

6. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları 

hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılık göstermekte midir? 

7. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri 

yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre farklılık göstermekte midir? 

8. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları 

yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre farklılık göstermekte midir? 

9. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu tutum ve kaygıları arasında ilişki var mıdır?  

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bireylerin gelişim süreçlerinde en önemli dönem erken çocukluk dönemidir. 

Özel gereksinime sahip bireylerde de benzer şekilde erken çocukluk dönemi önem 

arz etmektedir. Özel gereksinime sahip çocukların etkin ve verimli bir eğitim süreci 

geçirmesi gelecek dönemlerde daha etkin başarılı olabilmesinin yolunu açmaktadır 

(Smith et al., 2001). Özel gereksinime sahip çocuklarda eğitimin etkinliği 

kaynaştırma uygulamalarının başarısı ile ölçülmektedir (Smith et al., 2001). 

Kaynaştırma uygulamalarının başarısında ise en önemli faktörlerden biri 

öğretmendir. Öğretmen yeterliliği yanı sıra öğretmenlerin duygu tutum ve kaygıları 

da belirleyici özellik göstermektedir (Smith et al., 2001). 

Kaynaştırma eğitiminin başarısında önem gösteren faktörlerden biri öğretmen 

yeterliliğidir (Bayar ve Üstün, 2017). Öğretmen yeterliliği ile öz yeterlilik inancı 
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arasında ilişki görülmektedir. Öğretmenin öz yeterliliğine inancı ise kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılarından etkilenmektedir. Kaynaştırma 

eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için, sınıf öğretmenlerinin olumlu beklenti ve tutum 

içinde olması gerektiği ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmeninde 

bulunması beklenen diğer bir özellik ise yeterliliktir (Bayar ve Üstün, 2017). 

Hem yurt içinde hem de yurt dışında kaynaştırma eğitimine yönelik birçok 

araştırma yapılmıştır. Kaynaştırma eğitiminin başarısında önemli bir faktör olan 

öğretmen yeterliliği, öğretmenin duyuşsal özellikleri de bu araştırmaların bir 

bölümünde kullanılan etmenler olmuşlardır (Kılıç, 2011). Kaynaştırma eğitiminin 

başarısında bu kadar önemli bir faktör olan öğretmen yeterliliği ve öğretmenin 

kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygıları arasındaki ilişki bu 

çalışmanın da konusunu oluşturmaktadır. 

Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygıları arasındaki 

ilişki, cinsiyet, deneyim süresi, hizmet içi eğitim alma durumu, yakın çevresinde 

engelli birey olma durumu faktörlerine göre değerlendirilerek literatüre 

kazandırılacaktır. Ayrıca değerlendirilen faktörler, öğretmen yeterliliğinin artırılması, 

öğretmenlerin duygu, tutum ve kaygılarına yönelik uygulamaların oluşturulması 

süreçlerine de ışık tutacaktır. 

1.4. Varsayımlar 

Araştırmaya katılan yöneticilerin “Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum 

ve Kaygılar Ölçeği” ve “Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği” 

ni içten ve doğru şekilde cevapladıkları kabul edilmiştir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırmanın İstanbul İli Avrupa bölgesindeki devlet ve özel okullarda 

2020/2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde görev yapan sınıf öğretmenleri ile 

sınırlı tutularak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Araştırmada kullanılan veriler ve ulaşılan bilgiler ‘Kaynaştırma Eğitimi ile 

İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği’ ile ‘Kaynaştırma Uygulamalarında 

Öğretmen Yeterliliği Ölçeği’ kapsamı ile sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Kaynaştırma Eğitimi: “Özel gereksinimli bireylerin yetersizliği olmayan 

akranları ile birlikte, destek eğitim hizmetlerinden de faydalanarak resmi ve özel; 

okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında aldıkları 

eğitimdir” (Milli Eğitim Bakanlığı[MEB], 2006, s.9). 

Öz Yeterlilik: Kişinin çevresinde olup bitenler üzerinde etkili olabilecek 

şekilde bir edimi başlatıp sonuç alıncaya kadar devam edebileceğine olan inancıdır 

(Bandura, 1977). 

Duygu: Bedenimizin yaşadığı olayın algısıdır. Bedenimizin çevresindeki 

uyaranlara verdiği tepki algısı duygu olarak nitelendirilmektedir (Cornelius, 2000). 

Tutum: Bireyin deneyimlerinden edindiği inanç ve yaklaşımlar tutum olarak 

tanımlanmaktadır (Yenilmez ve Özabacı, 2003). 

Kaygı: Bireyin deneyimleri ile oluşan korku, korunma içgüdüsü ile birleşerek 

kaygıyı oluşturmaktadır. Tehlike ile başa çıkma veya tehlikeden uzaklaşma 

reaksiyonları kaygı ile şekillenmektedir (Twenge, 2000). 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kaynaştırma Uygulamaları 

Günümüzde demokratikleşme hareketleri ile bireylerin eşit şartlara ulaşması 

gerekliliği ortaya konmaktadır. Bu eşit şartların sağlanmasında önemli alanlardan biri 

de eğitim hakkıdır. Bireylerin eşit şartlarda eğitim alması gerekliliği ve bu 

gerekliliğin kabulü, eğitim alanında çeşitli uygulamalarla yer bulmuştur. 

Kaynaştırma eğitimi uygulamaları da özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eşit 

şartlarda eğitim ve kişisel gelişim imkânlarını sağlamaya yönelik uygulamalardan 

oluşmaktadır (Kargın, 2004). 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel eğitimi 

almalarının yanı sıra, normal bireyler ile de eğitim görerek eşit sosyal şartlara sahip 

olmalıdırlar. Bu durum kaynaştırma eğitiminin önemini ortaya çıkarmaktadır (Atıcı, 

2014).  

2.1.1. Kaynaştırma Eğitimi 

Özel gereksinime sahip öğrencilerin tam zamanlı veya yarı zamanlı olacak 

şekilde genel eğitim birimlerinde kısıtlayıcı ortamın azaltılması ilkesiyle, normal 

gelişim gösteren öğrenciler ile birlikte eğitim görmeleri kaynaştırma eğitimidir. 

Kaynaştırma eğitiminde öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları destek 

hizmetleri sağlanmaktadır (Gürgün, 2005). 

Özel gereksinime sahip öğrencilerin kaynaştırma eğitimi gördüğü sınıflarda 

kendisini ait hissetmesi önemlidir. Bu aidiyetin yanı sıra özel gereksinime sahip 

öğrencinin kendisini kıymetli hissedeceği şekilde gerekli ek düzenlemelerin de 

yapılması gerekmektedir. Özel gereksinime sahip öğrencinin ihtiyacını karşılayacak 

şekilde programlar oluşturulmalı ve mevcut programlar yeniden düzenlenmelidir. 

Gerekli öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalı, sınıf içinde ve sınıf dışında 

ihtiyaç duyulan destek hizmetleri karşılanmalıdır (Batu, 2008). 
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Kaynaştırma eğitiminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin normal gelişim 

gösteren akranlarıyla beraber mümkün olduğunca etkin zaman geçirmesi esastır. Bu 

süreçte en az kısıtlayıcı eğitim ortamı sağlanmalıdır. Özel gereksinime sahip 

öğrencilerin kaynaştırma eğitimlerinde karşımıza çıkan önemli kavramlardan biri de 

“en az kısıtlayıcı eğitim ortamı” kavramıdır. Bu kavram ile bahsedilmek istenen, özel 

gereksinime sahip öğrencinin arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve eğitim 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde sağlayabileceği ortamdır ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre 

değişiklik göstermektedir. Bu nedenle özel gereksinime sahip öğrencinin ihtiyaç ve 

özellikleri belirlenerek, bu belirlemeye uygun şekilde en az kısıtlayıcı eğitim ortamı 

oluşturulması gerekmektedir (Kırcaali-İftar, 1998). 

Kaynaştırma eğitiminde temel amaç, özel gereksinime sahip öğrencinin 

akranlarıyla aynı ortamda eğitim görmesidir. Bu süreçte öğrenci ve öğretmene 

gerekli olan özel destek eğitim hizmetinin sunulması en önemli faktördür 

(Kargın,2004). 

Normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıf ortamında eğitim gören özel 

gereksinime sahip öğrencinin akademik başarısının yanı sıra sosyal başarılarının 

artırılası amaçlanmaktadır. Özel öğrenci akranları ile olumlu ilişkiler geliştirerek 

sosyal ilişki yeteneklerini geliştirmekte ve böylece edindiği sosyal başarı ile 

gelecekteki sosyal imkanlarını artırabilmektedir (Wilbraant, 2008). 

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin dezavantajlı olan durumlarının göz 

ardı edilerek, sosyal hayata katılımlarının sağlanmasının yanı sıra özel yeteneklerini 

keşfedebilmesinin yolunun açılması da kaynaştırma eğitiminin bir amacı olarak ifade 

edilebilmektedir. Özel gereksinime sahip öğrenci kaynaştırma eğitimi ile bireysel 

yeteneklerini fark edebilmekte ve geliştirebilmektedir (Atıcı, 2014). 

Kaynaştırma eğitiminin bir alt amacı ise özel bireylerin toplum tarafında sosyal 

kabulünün sağlanmasıdır. Özel gereksinime sahip öğrenciler normal gelişim gösteren 

öğrenciler ile aynı sınıf ortamında ilişkiler geliştirdikçe, normal akranları da özel 

gereksinime sahip bireylerin kabulü ve farkındalığı konusunda gelişim göstermekte 

ve böylece yaşamın ilerleyen şartlarında normal öğrenciler de özel bireylerin 

kabulünü içselleştirebilmektedirler (Wilbraant, 2008). 
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Kaynaştırma eğitiminin amaçlarını özetleyecek olursak; özel gereksinime sahip 

bireylerin toplumun parçası haline getirilmesi, yeteneklerinin ve ilgisinin artırılması, 

uygun sosyalleşme ortamlarının hazırlanması ve toplumsal farkındalık yaratılması 

şeklinde sıralayabiliriz. 

Kaynaştırma eğitiminin faydaları incelendiğinde en önemli faydasının, normal 

gelişim gösteren öğrenciler ve ailelerinin farkındalık kazanması ve kendileri gibi 

olmayanlara saygı duymalarının sağlanması olarak görülmektedir. Normal gelişim 

gösteren öğrencilerin aileleri kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinime sahip 

öğrenciler ve aileleriyle iletişim sağlamakta, bu etkileşimin sonucu olarak normal 

gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin farkındalıklarının artması ile birlikte özel 

gereksinime sahip öğrencilerin ailelerinin de soyutlanmışlık hisleri azalmaktadır. Bu 

faydanın sağlanabilmesi için ailelerin çocuğun eğitimine etkin katılım sağlamaları da 

önem göstermektedir. Ailelerin etkin katılımı ile fayda azami ölçüde artmaktadır 

(Aral, 2011). 

Kaynaştırma eğitimlerinin bir diğer faydası ise, öğretmenlerin mesleki 

yeterliliklerini geliştirme imkânı sağlamasıdır. Kaynaştırma eğitimlerinde, sınıfında 

özel gereksinime sahip öğrenci bulunan öğretmenler, kişiselleştirilmiş eğitim 

programları hazırlayarak, farklı yöntemler kullanmaktadır. Ayrıca bu süreçte 

öğrencilerini geliştirebilmek için diğer öğretmenler ile daha etkin iletişim kurulduğu 

da görülmektedir. Öğretmenler kaynaştırma eğitiminde edindiği beceri ile 

kişiselleştirilmiş eğitim programları tecrübesi sayesinde normal gelişim gösteren 

öğrencileriyle de etkin eğitim sağlayabilmekte ve öğrenci başarısını 

artırabilmektedir. Bu da mesleğinde gelişmesini ve başarı göstermesini sağlamaktadır 

(Sülün 2012). 

Özel gereksinime sahip öğrencilerin birleştirilmiş eğitim ve öğretim 

ortamlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri, toplumsal yaşamlarında da daha geniş 

kesimlerle kaynaşmalarını sağlamakta, böylece toplumunda özel gereksinime sahip 

bireylere karşı olumsuz tutumlarının değişmesi sağlanmakta, sonuç olarak ise 

toplumsal ve sosyal bütünleşme başarısı görülmektedir (MEB, 2013). 
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2.1.2. Ülkemizde Kaynaştırma Eğitimi ve Yasal Gerekçe 

Özel gereksinime sahip bireylerin varlığı insanlık tarihi kadar eski olmasıyla 

birlikte bu bireylerin sistemli bir şekilde eğitilmeleri çok yeni bir süreçtir. Tarihsel 

sürece baktığımızda özellikle semavi dinlerin ortaya çıkmasıyla gelişen günah, 

sevap, merhamet kavramları özel gereksinime sahip bireylerin fark edilmesinin 

yolunu açmış, ancak bu süreçte de dini kurumlarda sadece bakım odaklı destekler yer 

bulmuştur (Akçamete, 1998). 

 Türk tarihinde özel gereksinime sahip bireylere yönelik ilk hizmetler 

Anadolu’da görülmüş, bu hizmetler şifahaneler tarafından sağlanmıştır. Aydınlanma 

çağı ile birlikte özel gereksinime sahip bireyleri korumaya yönelik hizmetler 

Darülaceze kurumunu ortaya çıkarmıştır. Akıl hastalarının tedavi edilmesi için 

yaptırılan Bimarhaneler ve Anadolu Selçuklu döneminde kurulan darüşşifa özel 

gereksinime sahip bireylerin tedavi ve korumaya yönelik hizmet aldığı yerler 

olmuşlardır. Osmanlı döneminde özel gereksinime sahip bireylerin engel durumuna 

uygun işler verildiği ve vergi alınmadığı görülmektedir. Özel gereksinime sahip 

bireylerin eğitimine yönelik ilk uygulama örneği ise “Enderun mektepleri” ile üstün 

yeteneklilerin seçilmesi, eğitilmesi ve istihdamı şeklinde yer bulmuştur. 1889 yılında 

Grati Efendi tarafından açılan Ticaret mektebinde işitme engellilere yönelik eğitim 

sağlanmış ardından görme engellilere yönelik eğitim bölümü açılmıştır. Bu eğitim 

kurumu otuz yıl varlığını sürdürdükten sonra 1919 yılında kapanmıştır (Baykoç 

2014). 

18. yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde başlayan özel gereksinime sahip 

bireylerin eğitim faaliyetleri Cumhuriyet dönemi ile devam etmiştir. Artarak devam 

eden hizmetler 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar sistemli bir hale gelememiştir. 

Birinci dünya savaşı sonrası öncelikleri artan Türkiye’de özel gereksinime sahip 

bireylere yönelik hizmetlerin devam etmesi ile birlikte, geliştirilmesine yönelik 

yeterli çalışma yapılamamıştır. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrası dünya genelindi 

özel gereksinime sahip birey sayısı, savaş yaralarından kaynaklı olarak artmış ve 

dünya çapında özel gereksinime sahip bireylerin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık ve 

çabalar artış göstermiştir. Dünya genelinde görülen bu çabalar Türkiye’de de 

yaklaşık benzer dönemlerde gerçekleşmiş ve özel gereksinime sahip bireylere 

yönelik sistemli çalışmalar başlamıştır (Akçamete, 1998). 
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Türkiye Cumhuriyeti anayasası, 42. maddesinde “kimse eğitim ve öğretim 

hakkından yoksun bırakılamaz.” ifadesi ile genel olarak belirtilen eğitim hakkı, aynı 

maddenin ilerleyen kısmında özel gereksinime sahip bireylere yönelik eğitim 

hakkından da bahsederek, “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları 

topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” ifadesinde yer bulmuştur (Soysal, 1996). 

Milli eğitim kanununun 8. maddesi ile özel eğitim, genel eğitim sistemi içinde 

yer almaktadır. İlköğretimin her Türk vatandaşının hakkı olduğu, genel ve mesleki 

eğitimin hayat boyunca devam etmesi hükümlerinin yer alması ile yasalarda imkân 

ve fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca özel eğitime gereksinimi olan 

bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara 

yöneltilebilecekleri belirtilmiştir (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 

2000). 

Ülkemizde ilk olarak 1983 yılında yürürlüğe girmiş olan 2916 sayılı “Özel 

eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” özel gereksinime sahip çocukların kaynaştırma 

eğitimini yasal koruma altına almıştır. Kanunun 4. maddesi, özel gereksinime ihtiyaç 

duyan bireylere, özürlülük durumları ve özellikleri dikkate alınarak, normal akranları 

ile eğitim görmelerinin sağlanmasını ifade etmektedir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2006). 

Engelliler ile ilgili özel eğitim esaslarının düzenlenmesi için, 03.12.1996 

tarihinde çıkarılan 4216 sayılı kanuna dayanılarak 30.05.1997 tarih ve 573 sayılı 

kanun hükmünde kararname yürürlüğe girmiş olup, özel eğitim gerektiren bireylere 

doğrudan ya da dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetleri ile bu hizmetleri 

sağlayacak okul, kurum ve programları kapsamaktadır (T.C. Başbakanlık Özürlüler 

İdaresi Başkanlığı, 2000). 

Kaynaştırma eğitimine yönelik görülen en önemli gelişme 18.01.2000 tarihinde 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin yayınlanmasıdır. Bu 

yönetmelik ile kaynaştırma eğitimine yönelik gerekli psikolojik, sosyal ve fiziksel 

koşulların özel gereksinime sahip çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, 

kaynaştırma eğitiminin verileceği kurumlarda sağlanması gerekliliği belirtilmiştir 

(Eripek, 2003). 
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel 

gereksinime sahip bireylere verilecek eğitim hizmeti açıklanmış, tanıma, 

değerlendirme ve yerleştirme aşamaları açıklanmıştır. 2006 yılında yayınlanan Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, kaynaştırma eğitimi ile ilgili ilkeleri aşağıdaki gibi 

belirlemiştir (Kargın, 2004): 

- Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin, kendi akranlarıyla aynı kurumlarda 

eğitim görebilme hakkı bulunmaktadır. 

- Kaynaştırma eğitimi, genel ve özel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

- Özel eğitime ihtiyaç duyan bireye verilen hizmet yetersizliğe göre değil, 

gerekli eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanır. 

- Aile – okul – eğitsel tanılama süreci, karar verme sürecini gerçekleştirme 

metodudur. 

- Kaynaştırma eğitiminin eğitim sürecinin başlarında başlaması esastır. 

- Kaynaştırma eğitiminde bireysel farklılıklar esastır. 

- Duyu kalıntısından yararlanmak esastır. 

- Gönüllülük, sabır, sevgi ve gayret gerekmektedir. 

- Verilen eğitim normal bireylerle ve  doğal ortamlarda gerçekleşmelidir. 

- Eğitimin amacı bireyi toplumun bir parçası haline getirmektir. 

2008 yılında çıkarılan 60 sayılı genelgede Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinden faydalanılmıştır. Genelgenin çıkarılma amacı, kaynaştırma eğitimi 

ile ilgili sorunların giderilmesi ve kaynaştırma eğitiminde birlik sağlanmasıdır 

(Gürkan, 2011). 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim merkezi sayısı 1995 yılında sadece 

20 iken 2008 yılına gelindiğinde bu sayı 1800’e ulaşmıştır. Özel gereksinime sahip 

bireylere bu eğitim merkezlerinde gördükleri ek eğitimle birlikte, normal okulların 

akranlarına ait sınıflarında da eğitimlerine devam etmektedirler. Böylece devam eden 

kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürekli olarak devam 

etmektedir (Sığırtmaç ve Gül, 2010). 

Kaynaştırma eğitiminin temel felsefesi, eğitimde fırsat eşitliği ve 

normalleştirmedir. Kaynaştırma eğitimi, eğitimde fırsat eşitliği ve normalleştirmeden 
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kaynağını almakta ve özel gereksinime sahip bireyin engelinin türüne ve derecesine 

bağlı olacak şekilde eğitsel ve sosyal olarak bütünleştirilmesidir (İzci, 2005). 

2.1.3. Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri 

Özel gereksinime sahip bireyin, genel eğitim kurumlarında akranları ile birlikte 

eğitim görmesi kaynaştırma eğitiminin tanımlanmasında yeterli değildir. Ayrıca 

çevresel şartların düzenlenmesi ve eğitimsel uyarlamaların yapılması da 

gerekmektedir. Temel ölçütlerin yanı sıra kaynaştırma eğitiminin ilkeleri de yerine 

getirilmelidir. Kaynaştırma eğitimine yönelik ilkeler aşağıdaki gibi listelenebilir 

(Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

- Genel eğitime yönelik eğitim kurumlarında, okul müdürü ve okulda çalışan 

diğer personeller tarafından, özel gereksinime sahip öğrenciye yönelik 

kabul ve destekleyici tutum sergilenmelidir. 

-  Özel gereksinime sahip birey, sınıf içerisinde eğitim gördüğü öğretmenleri 

tarafından doğru tutum ve davranışlarla karşılaşmalıdır. 

- Eğitim görülen sınıflar, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve öğrencilerin tamamının 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturulmalıdır. 

- Genel sınıf eğitiminde tüm çocukların etkinliklere dâhil edilmesi, birlikte 

oynama ve öğrenme imkânlarının sağlanması gerekmektedir. 

- Sınıfta bulunan normal öğrencilere, özel gereksinime sahip öğrenciye 

yönelik doğru bilgilendirme gerekli pedagojik desteklerle sağlanmalıdır. 

- Özel gereksinime sahip birey ve öğretmenleri, ihtiyaçlara yönelik destek 

sağlayan özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılmalıdır. 

- Normal öğrenciler de dâhil olmak üzere sınıftaki tüm öğrencilerin velileri 

ile işbirliği sağlanmalıdır. 

Kaynaştırma eğitiminin ilkeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde 

uygulanabildiğinde, kaynaştırma eğitimi verimli bir şekilde amacına ulaşacaktır. 

Özel gereksinime sahip birey normal gelişim gösteren öğrenciler ile birlikte 

akademik eğitimini eşit şartlarda sağlarken, kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinime 

sahip bireylerin toplum tarafından kabulü ve normalleştirme de başarıya 

ulaşmaktadır. 
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2.1.4. Kaynaştırma Eğitiminin Türleri 

Özel gereksinime sahip öğrencilere uygulanan kaynaştırma eğitimleri, 

öğrencinin durumuna ve gereksinimlerine bağlı olarak üç farklı türde yapılmaktadır. 

Bunlar tam zamanlı kaynaştırma, yarı zamanlı kaynaştırma ve tersine kaynaştırmadır. 

2.1.4.1. Tam Zamanlı Kaynaştırma 

Tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları özel gereksinime sahip öğrencinin 

eğitim süresinin tamamını normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte geçirmesidir. 

Tam zamanlı kaynaştırma uygulanabilmesi için özel gereksinime sahip öğrencinin, 

gereksinimlerinin hafif seviyede olması gerekmektedir. Öğrencinin gereksiniminin 

hafif olması akranlarıyla sürekli eğitim görebilmesinde engel oluşturmamakta, 

böylece tam zamanlı kaynaştırma uygulanabilmektedir (Metin, 2015). 

Özel gereksinime sahip öğrenciye tam zamanlı kaynaştırma uygulanırken, 

öğretmen özel eğitim danışmanından destek almaktadır. Alınan bu destek; 

davranışsal problemlere yönelik olarak stratejilerin geliştirilmesi, öğrenme sürecinde 

gerekli uyarlama ve öğrenciye yönelik kabulleniş sağlama alanlarındadır. Ayrıca özel 

eğitim danışmanı, öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik sınıfta bulunması gereken fiziki 

şartlar ve ihtiyaç duyulabilecek eğitim materyalleri konusunda da destek 

vermektedir. Kaynaştırma uygulamalarının başarısının artırılmasında özel eğitim 

danışmanı tarafından öğretmene verilen destek önemli görülmektedir. Bu sayede 

öğretmen kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve beceriyi kazanarak öğrenciye ve 

normal gelişim gösteren akranlarına daha etkin eğitim verebilmekte, genel eğitimin 

başarısı artmaktadır (Dikici-Sığırtmaç ve Deretarla-Gül, 2014). 

2.1.4.2. Yarı Zamanlı Kaynaştırma 

Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında, özel gereksinime sahip öğrenci 

normal gelişim gösteren akranları ile eğitim sürecinin bir bölümünü geçirmekte, 

eğitim sürecinin diğer bölümünü ise özel eğitim alma imkanı ile ayrı bir sınıfta 

tamamlamaktadır. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinime sahip 

öğrenci, özel eğitim kurumlarında kayıtlı olup akranlarıyla eğitim aldığı kurumda 

sürekli kaydı bulunmaz. Eğitim aldığı sürecin ne kadarını akranları ile ne kadarını 
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özel eğitim sınıfında geçireceği, özel gereksinimin derecesine ve öğrencinin 

gösterdiği gelişime bağlı olarak değişebilmektedir (Metin, 2015). 

Özel gereksinime sahip öğrenci özellikle akademik olarak başarı 

gösterebileceği ve uyum sağlayabileceği derslerde kaynaştırma uygulamasına dahil 

edilmektedir. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları akademik olarak başarısı düşük 

olan öğrencilere uygulanmakta, böylece akademik başarısında artış sağlamanın yanı 

sıra, sosyal gelişim ve iletişim edinimi kazanması amaçlanarak yapılmaktadır 

(Dikici-Sığırtmaç ve Deretarla-Gül, 2014). 

2.1.4.3. Tersine Kaynaştırma 

Tersine kaynaştırma uygulamaları normal gelişim gösteren öğrencilerin özel 

eğitim sınıflarına dâhil edilmesi ile uygulanır. Özel eğitim sınıfında eğitim gören 

özel gereksinime sahip öğrencilerin, normal gelişim gösteren akranlarını model 

alması hedeflenmektedir. Bu uygulama özel eğitim sınıfında eğitim veren öğretmene 

de destek sağlamaktadır. Normal gelişim gösteren öğrencilerin özel eğitim 

sınıflarına, hangi zamanlarda, hangi sıklıklarla, hangi ders ve etkinliklerde dahil 

edileceği değişiklik göstermekte olup gerekliliklere bağlı olarak 

düzenlenebilmektedir (Metin, 2015). 

2.1.5. Kaynaştırma Eğitimini Etkileyen Faktörler 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olarak uygulanabilmesi için birçok faktör 

sağlanmalıdır. Ancak tüm faktörlerin sağlanabilmesi ile kaynaştırma eğitimi gerekli 

sonucu sağlayabilecektir. Kaynaştırma eğitimini etkileyen faktörler 

değerlendirildiğinde, öne çıkan kavramlardan biri kabul destek ve farkındalık olarak 

görülmektedir. Özel gereksinime sahip öğrencinin ailesi, öğretmeni, okul yönetimi 

ve normal öğrenciler gibi çevresindeki bireylerin özel gereksinime sahip öğrenci ile 

ilgili bilgilendirilmesi, destekleyici tutum sergilenmesi önem göstermektedir. Aileler 

ile işbirliği içinde olunması da önemli görülen unsurlardandır (Batu ve Uysal, 2010). 

Kaynaştırma eğitimini etkileyen faktörler incelendiğinde başarı için önemli 

görülen kavramlardan biri de hazırlık çalışmaları olmuştur. Özel gereksinime sahip 

öğrenci kaynaştırma uygulamasına başlarken gerekli hazırlık çalışmaları eksiksiz 

olarak gerçekleştirilmelidir. Bu hazırlık çalışmalarında çevresindeki bireylerin 
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bilgilendirilmesi, gerekli ihtiyaçların tamamlanması, eğitim stratejilerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Kaynaştırma uygulaması devam ederken de öğrenci 

sürekli gözlemlenmeli, gelişimi takip edilmeli ve sonuçlar değerlendirilmelidir 

(Salend, 1984). 

Her çalışmanın ve uygulamanın başarısında ekip çalışması önem 

göstermektedir. Dolayısıyla başarılı bir kaynaştırma uygulaması için ekip çalışması 

gereklidir. Buradan yola çıkarak kaynaştırma eğitimini etkileyen faktörler; aileler, 

öğretmenler, normal öğrenciler, okul yönetimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları 

ve özel eğitim destek hizmetleri olarak sıralanabilmektedir (Batu, 2000). 

2.1.5.1. Aileler 

Bireyler doğdukları andan itibaren çevre ile ilişki kurma sürecine 

başlamaktadırlar. Bireyin çevresi ile kurduğu ilişki zorunluluk olmanın yanı sıra 

önemli bir ihtiyaç olarak da kendini göstermektedir. Bireylerin çevresi ile tema 

halinde olduğu bu zorunluluk ve gereksinim sosyal ilişki olarak ifade edilmektedir. 

Bireyin ilk sosyal ilişkisi ailesi ile gerçekleşmektedir. Aileler, bireylerin sosyal ilişki 

kurmaya başlamasında ve devam eden süreçte önemli bir role sahiptir. Bireyin 

ihtiyaçlarının karşılanmasında da aile ile sosyal ilişkisi öncelikli görülmektedir 

(Akgül, 2008). 

Bireylerin gelişiminde aile faktörünün etkisi her zaman görülmektedir. Okul 

dışında sürekli zaman geçirilen ailelerin kaynaştırma eğitimindeki etkisi de başarıyı 

etkileyen önemli faktörlerden biridir. Aileler kaynaştırma eğitimine aktif olarak 

katılım sağlamalıdır. Böylece aile çocuklarının ihtiyaçları, yetenekleri ve ilgileri 

konusunda bilgi sahibi olabilmektedir. Çocuklarının kapasitesi hakkında yeterli 

bilgiye sahip aile çocuğundan beklentilerini de buna göre şekillendirebilmektedir. 

Ayrıca çocuklarındaki gelişimi görmeleri, ailelerin güvensizlik ve kaygılarını 

azaltmayı da sağlamaktadır. Aile eğitim sürecine aktif olarak işbirliği sağladığında 

çocuk ile nasıl ilgilenmesi gerektiği konusunda da bilgi ve donanaım sahibi 

olabilmekte, böylece çocuğun başarısı daha da artırılabilmektedir. Büyük çerçeveden 

bakıldığında ailenin eğitime aktif katılımı, bakış açısını değiştirmekte, umut 

kazandırmakta, aile içi çatışmaları azaltmakta, aile iletişiminin gelişimini sağlamakta 

ve tüm aile bireylerinin hayat kalitesini artırabilmektedir (Metin, 1999). 
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Ailelerin eğitimi aktif katılımı sadece özel gereksinime sahip öğrenci ailelerini 

içermemektedir. Aynı zamanda normal gelişim gösteren öğrencilerin de eğitime aktif 

katılımı önemlidir. Normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleri de özel gereksinime 

sahip bireyler konusunda bilgilendirilmekte ve böylece hem normal gelişim gösteren 

çocukların özel gereksinime sahip öğrenciye tutumları olumlu olarak gelişmekte hem 

de aileler vasıtası ile toplumsal kabul ve tutumlar olumlu yönde sağlanabilmektedir 

(Eripek, 2003). 

Kaynaştırma eğitiminde özellikle normal gelişim gösteren öğrencilerin 

ailelerinin katılımı önemli görülmektedir. Normal gelişim gösteren öğrenci 

velilerinin özel gereksinime sahip öğrencilere yönelik tutumlarının kaynaştırma 

eğitimindeki önemi özellikle vurgulanmaktadır. Bu sebeple kaynaştırma 

uygulamalarının hazırlık döneminde normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerini 

bilgilendirmek üzere etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkinlikler ailelerin 

bilgilendirilmesi ile özel gereksinime sahip bireylerin kabulünün hızlanmasına 

yönelik olmalıdır (Salend, 1998). 

Özel gereksinime sahip öğrencilerin ailelerinin çocuklarında bulunan özürleri 

kabul etmeleri, konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları, eğitim sürecine aktif 

katılım sağlayarak çocuklarının yetenekleri ve gelişimi ile ilgili bilgiye erişmeleri 

çocuğun başarısını artıran faktörlerdir. Yapılan araştırmalar özel gereksinime sahip 

öğrencilerin ailelerinin rolünün, çocuğun akademik ve sosyal başarısında önemli 

olduğunu göstermektedir (Odom, 2000). 

2.1.5.2. Öğretmenler 

Eğitim sürecinin en önemli faktörlerinden biri elbette ki öğretmenlerdir. 

Kaynaştırma eğitiminde de öğretmenin etkisi büyük önem göstermektedir. 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin sahip olması gereken 

bazı nitelikler bulunmaktadır. Öğretmenin sahip olması gereken nitelikler; öğrenciye 

karşı olumlu tutum, öğrencinin yeteneğine uygun olacak şekilde olumlu beklenti ve 

mesleki yeterliliğe sahip olması şeklinde sıralanabilmektedir (Smith et al., 2001). 

Öğrencilerin tamamı, öğretmenin sınıf içindeki davranış ve tutumlarından 

etkilenmektedir. Ayrıca öğretmenlerin özel gereksinime sahip öğrencilere karşı 
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tutumları, normal gelişim gösteren öğrencilere de model oluşturmaktadır. 

Öğretmenler öğrencilerine karşı doğru rol modeli oluşturmalı ve özel gereksinime 

sahip öğrencilere karşı kabul edici ve olumlu tutumlar sergilemelidir (Sığırtmaç ve 

Gül, 2010). 

Özel gereksinime sahip öğrencilerin öğretmenleri, eğitim programlarını şartlara 

göre düzenlemelidir. Öğrencinin sınıf tarafından kabulünü sağlayacak önlemler 

almalıdır. Özel gereksinime sahip öğrencinin yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

bireysel eğitim programları hazırlamalı ve uygulamalıdır. Öğretmen bu süreçta özel 

gereksinime sahip öğrencinin özelliklerini belirleyerek ihtiyaçlarına uygun bireysel 

eğitim programı hazırlar, uygun araç ve yöntemleri seçer, çeşitli eğitim yöntemlerini 

uygular, öğrencinin gelişimini gözlemler ve buna uygun olarak eğitim sürecini 

şekillendirmeye devam eder. Tüm bunlar göz önüne alındığında öğretmenin 

uygulaması gerekenler, öğrenciye karşı olumlu tutum davranışlarda bulunarak uygun 

eğitim süreçlerini planlayıp gerçekleştirmesi ve normal öğrenciler tarafından 

öğrencinin kabulünü sağlamasıdır (Sucuoğlu, 2006). 

Öğretmenin özel gereksinime sahip öğrenciye yönelik eğitim sürecinde alacağı 

destek önem göstermektedir. Öğretmene uygun hizmet içi eğitim verilmeli, özel 

eğitim destek hizmetleri ile desteklenmelidir (Barrafato, 1998). 

2.1.5.3. Normal Öğrenciler 

Kaynaştırma eğitimini başarısını etkileyen faktörlerden biri de kaynaştırma 

eğitiminin verildiği sınıfta öğrenim gören normal gelişim gösteren öğrencilerdir. 

Özel gereksinime sahip öğrenci, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıf 

ortamını paylaşmaktadırlar. Bu süreçte özel gereksinime sahip öğrencinin normal 

gelişim gösteren akranlarını örnek alarak olumlu davranışlar geliştirmesi, beceri 

kazandırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Aral ve Dikici, 1998). 

Normal gelişim gösteren bir çok öğrenci, eğer aile veya yakın çevresinde 

engelli bireyler yoksa ilk defa sınıf ortamında özel gereksinime sahip bireylerle 

karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla normal gelişim gösteren öğrencilerin özel 

gereksinime sahip bireyler hakkında fazla bilgi ve deneyimi mevcut değildir. Bu 

nedenle öğretmenlerin normal gelişim gösteren öğrencilerini ve onların ailelerini özel 



20 
 

gereksinim sahibi bireyler hakkında doğru şekilde bilgilendirerek hazırlık sürecine 

başlamalıdır. Normal gelişim gösteren öğrencilerin bilgilendirilmesi ve hazırlanması 

tamamlandıktan sonra özel gereksinim sahibi öğrenci sınıfa dahil edilmelidir. 

Öğretmenin özel gereksinim sahibi öğrenciye karşı olumlu tutum ve davranışları 

normal gelişim gösteren öğrencilere de rol model oluşturmakta, böylece kabul ve 

adaptasyon süreci daha etkin bir şekilde sağlanabilmektedir (Güzel-Özmen, 2003). 

Kaynaştırma eğitiminin verildiği sınıflarda, normal gelişim gösteren 

öğrencilerin özel gereksinime sahip arkadaşlarına yönelik tutumları ile ilgili birçok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda tutumların normal gelişim gösteren 

öğrencilerin cinsiyetine ve yaşına bağlı olarak değişiklikler gözlenmiştir. Kız 

öğrencilerin tutumlarının daha olumlu olduğu ve yaş arttıkça tutum üzerinde olumsuz 

etki olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar normal gelişim gösteren öğrenciler 

ile özel gereksinime sahip öğrencilerin arasındaki ilişkinin dış etkenlerden fazlasıyla 

etkilendiği, değerlendirmede bu dış etkenlerin göz önüne alınması gerektiği 

görülmektedir (Ercan ve Haktanır, 2001). 

Kaynaştırma eğitiminde başarı sağlanabilmesi için normal gelişim gösteren 

öğrencilerin tutumları önemli bir faktördür. Bu tutumların olumlu şekilde 

sağlanabilmesi için öğretmen ve velilerin olumlu tutumlar göstererek rol model 

olması gerekmektedir. Böylece Normal gelişim gösteren öğrenciler özel gereksinime 

sahip akranlarına olumlu tutumlar geliştirecek ve kaynaştırma eğitiminde başarı 

sağlanabilecektir (Çiftçi, 1997). 

2.1.5.4. Okul Yönetimi 

Okul yönetimi, kaynaştırma eğitiminin başarısını etkileyen faktörlerden biridir. 

Kaynaştırma eğitiminin hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için aile, öğretmen ve 

okul idaresi birlikte hareket etmeli iletişim içinde olmalıdır. Bu koordinasyonda okul 

yönetimin yeri de önemli görülmektedir (Öncül, 2003). 

Türk eğitim sistemine özel eğitim kavramının girmesi ile birlikte süreçle ilgili 

okul yönetimi de sorumluluk altına girmiştir. Okul yönetimi tarafında kaynaştırma 

eğitimine yönelik olumlu tutum öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere yansımaktadır. 
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Bu şekilde kaynaştırma eğitiminin başarısı okul yönetiminin tutumuna göre 

etkilenebilmektedir (Praisner, 2000). 

Kaynaştırma eğitiminde okul yönetiminin rolü, kaynaştırma eğitiminin 

gereğine inanması ile başlar. Okul yönetimi öğretmenleri gerekli şekilde 

bilgilendirerek, fiziki ortam şartlarını sağlayarak, gerekli araçları temin ederek ve 

sınıf kontenjanlarını özel eğitim öğrencilerine yönelik ayarlayarak kaynaşma 

eğitiminin hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmektedir (Stainback, 1996). 

Okul yönetiminin kaynaştırma eğitiminde göstereceği olumlu tutum ve 

davranışlarının yanı sıra, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili birbirleriyle 

işbirliği içinde olmalarını teşvik edici uygulamaları gerçekleştirmesi de 

gerekmektedir. Okul yönetiminin olumlu tutumu ile öğretmenler de olumlu tutum 

geliştirecek ve kaynaştırma eğitiminin etkin bir başarı elde etmesi sağlanacaktır 

(Kargın, 2004). 

2.1.5.5. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 

Kaynaştırma eğitiminin başarısını etkileyen bir faktör de bireyselleştirilmiş 

eğitim programlarıdır. Özel gereksinime sahip öğrencilerin özellik ve yetenekleri göz 

önünde bulundurularak, öğretmenleri tarafından bireyselleştirilmiş eğitim 

programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır (Öncül, 2003). 

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının başlangıç aşaması tarama ve 

göndermedir. Başlangıç aşamasında öğrencinin sorunları ve sorunlara yönelik 

çözümler belirlenir. Bunun sonucunda öğrencinin detaylı değerlendirilmesi için 

izlenecek yol ve değerlendirilecek yer belirlenir. İkinci aşamada değerlendirme 

yapılmaktadır. Değerlendirme aşaması, bireyin özel gereksinime sahip olup 

olmadığı, eğer özel gereksinime sahip ise özrünün türü ve derecesi belirlenir. Bu 

süreçte bireyin özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı da değerlendirilmektedir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programının son ve en önemli aşaması özel gereksinime 

sahip öğrencinin ihtiyacı olan eğitim programının belirlenmesidir. Öğretmen bu 

süreçte özel gereksinime sahip öğrencinin özrüne, yeteneklerine ve kısıtlılıklarına 

uygun olacak şekilde eğitim programları hazırlamalıdır (Akçamete, 1998). 
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Öğretmenin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarken öğrenciyi iyi 

tanıması önemlidir. Bu süreçte özel destek hizmetlerinden destek alması 

bireyselleştirilmiş eğitim programının başarısını sağlayacak ve dolayısıyla 

kaynaştırma eğitiminin hedefine ulaşmasında önemli rol oynayacaktır (Eripek, 

2003). 

2.1.5.6. Özel Eğitim Destek Hizmetleri 

Özel eğitim destek hizmetleri, özel gereksinime sahip öğrencinin kaynaştırma 

eğitimi sürecinde önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Kaynaştırma eğitimi 

sürecinde özel eğitim destek hizmetleri, sınıf içi destek ve sınıf dışı destek olacak 

şekilde uygulanmaktadır (Lewis and Doorlag, 1999). 

Özel eğitim destek hizmetleri, özel gereksinime sahip öğrencinin kaynaştırma 

eğitiminden uzaklaşmadan destek alabilmesini sağlayan önemli faktörlerdendir. 

Süreç ile ilgili diğer faktörlerin doğru şekilde ilerleyebilmesi için de koordine edici 

faaliyet olarak görülebilir. Özel eğitim destek hizmeti, kaynaştırma eğitimi alan 

öğrenci eğer yarı zamanlı kaynaştırma eğitimine tabii tutuluyor ise kaynaştırma 

eğitimi dışında gerçekleşen eğitim sürecini sağlar ve kaynaştırma eğitimi öğretmeni 

ile koordineli bir şekilde çalışarak kaynaştırma eğitiminin başarısında etki gösterir. 

Tam zamanlı kaynaştırma eğitimlerinde özel eğitim destek hizmetleri öğretmene 

gerekli desteği vermek amacıyla hizmet sağlamaktadır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

Özel eğitim destek hizmeti, okul yönetimine, öğretmenlere, ailelere gerekli 

desteği verebilecek koordinasyon birimi olarak kabul edilmelidir. Etkili bir özel 

destek hizmeti, kaynaştırma eğitiminin başarısını etkileyen diğer tüm faktörlerin 

olumlu şekilde ilerlemesinde önemli yer tutmaktadır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

2.2. Öz Yeterlilik 

Öz yeterlilik kavramı ilk olarak 1977 yılında Bandura tarafından yayınlanan 

“Self Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change” isimli makalede 

literatüre girmiştir. Bu makalede öz yeterlilik, bireyin belirlenmiş olan bir 

performansı sergilemek için gerekli olacak faaliyetleri bir araya toplaması ve 

performans başarısı için kendi kapasitesine yönelik kişisel ve öznel yargısı olarak 

ifade edilmiştir (Bandura, 1977). 
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2.2.1. Öz Yeterlilik Algısı 

 Öz yeterlilik bireyin kendisini nasıl gördüğünü ifade eden bir kavram olarak 

bir ayna vazifesi göstermektedir. Birey bu ayna vasıtası ile gelecekte karşısına 

çıkabilecek problemlerle baş edebilme becerisini yargılamaktadır (Ulusoy, 2007). 

 Öz yeterlilik seviyesine yönelik en önemli özellik, başarısızlıklar karşısında 

takınılan tavır olarak nitelendirilmiştir. Öz yeterlilik seviyesi yüksek olan bireylerin, 

başarısızlığa uğradıklarında kolay toparlanabildikleri, olumsuzluklarla kolay baş 

edebildikleri, sabırlı ve ısrarlı oldukları, kolay vazgeçmedikleri ve bu süreçte büyük 

çaba sarf ettikleri görülmektedir (Yıldırım ve İlhan, 2010). 

Öz yeterlilik kavramı, bireyin gerçekten var olan yeterlilik düzeyini değil, 

yeterlilik düzeyine yönelik olarak bireyin kendi inancını ifade etmektedir. 

Dolayısıyla öz yeterlilikte bireyin kendisiyle ilgili algı seviyesi önem göstermektedir. 

Bireyler kendi yeterliliklerine yönelik inanaç ve algılarını var olandan farklı şekilde 

değerlendirme eğilimi göstermektedirler. Bu eğilim, var olan yeterlilikten daha fazla 

yeterliliğe sahip olduğu algısı olabileceği gibi, var olandan daha az yeterliliğe sahip 

olduğu algısı da olabilmektedir (Tschannen-Moran et al., 1998). 

Öz yeterlilik kavramında yer alan bireyin yeterliliğine yönelik kişisel algısının 

bireyin başarısını da etkilediği görülmektedir. Bireyin kendi yeterliliğini var olandan 

daha az algılaması durumunda kapasitesini aktif olarak kullanamamaktadır. Kendi 

yeterliliğini var olandan daha fazla algılayan bireylerin performanslarının olumlu 

yönde geliştiği görülmektedir. Bu sayede deneyimleri artmakta ve sürekli kendilerini 

geliştirebilmektedirler. Kendi yeterliliğini var olandan daha fazla görme algısı, 

bireyin başarısını artırabildiğinden, öz güven kavramının da öz yeterlilik seviyesinde 

öneli rol gösterdiği ifade edilebilmektedir (Henson, 2001). 

Öz yeterlilik inancı düşük olan bireylerin aşağıdaki özellikleri gösterdiği 

görülmektedir (Bandura, 1997): 

- Zor görevlerden kaçınmaktadırlar. 

- Görevi yerine getirme sürecinde karşılaşılan sorunlarda, görevden 

vazgeçme eğilimi göstermektedirler. 

- Hedefler oluşturma sürecinde zorlanmaktadırlar. 
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- Kendilerini motive edebilme becerisi göstermekte zorlanmaktadırlar. 

Bireyin öz yeterlilik inancı yüksek olduğu durumlarda ise aşağıdaki özellikleri 

gösterdiği görülmektedir (Bandura, 1997). 

- Hedeflerini yerine getirme bağlılığı ve yüksek hedefler belirleme eğilimi 

görülmektedir. 

- Görev merkezli ve karar verme sürecinde etkin oldukları görülmektedir. 

- Davranışlarında olumlu tavırlar sergilemektedirler. 

- Denemede bulunmaktan kaçınmamakta ve görevi tamamlamakta ısrarcı 

davranmaktadırlar. 

- Gelecek ile ilgili olumlu düşündükleri görülmektedir. 

Bireyin öz yeterliliğine yönelik inancının beslendiği dört ana kaynak 

bulunmaktadır. Bunlar; doğrudan deneyimler, gözlemsel deneyimler, çevresel 

yönlendirmeler ve psikolojik algıdır (Bandura, 1977). 

Bireylerin daha önce edinmiş olduğu tecrübeler doğrusal deneyim olarak 

değerlendirilmektedir. Birey daha önceki tecrübelerinde başarı gösterdikçe yeni 

görevlerde başarı sağlayacağına inanmakta öz yeterlilik inançları artmaktadır. Önceki 

tecrübelerinde başarısızlık gösteren bireylerin ise yeni görevlerde de başarısızlığa 

uğrama korkuları öz yeterliliklerine inançlarının azalma eğilimi gösterdiği 

görülmektedir. Bireyler tecrübelerinde başarı elde ettikçe, başarıya ulaşmak için 

yapması gerekenlerin farkına varacak böylece öz yeterlilik inancı artarak ilerleyen 

görevlerde karşılaştığı güçlüklerde ısrarcı olma ve gayret gösterme eğilimi artacaktır 

(Fırat-Durdukoca, 2010). 

Doğrudan deneyimler, bireylerin öz yeterlilik inancını artırmadaki en etkili 

yoldur. Edinilen her başarı, bireyin öz yeterliliğinin daha güçlü inşasını 

sağlamaktadır. Bireyin öz yeterlilik yapılandırmasını başarılı olarak geliştirmesi daha 

fazla başarı edindirmekle beraber, başarılı olarak inşa edilmediğinde öz yeterlilik 

sarsılmaktadır (Akgül, 2014). 

Öz yeterlilik inancını en fazla besleyen kaynak, doğrudan deneyimler olarak 

görülmektedir. Bireyin edindiği başarılı tecrübeler bireyin motivasyonunu artırmakta, 

cesaretlendirerek öz yeterlilik inancını yükseltmektedir. Bu ise daha fazla başarı elde 
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edilmesine yeni kaynak oluşturmaktadır. Süreç sürekli olarak kendini beslemekte bu 

sayede bireyin başarı göstergesi artmaktadır. Bireyin edindiği başarılar ödül etkisi 

yaratarak bireyi isteklendirmekte ve yeni hedefler edinmesinin de yolunu açmaktadır. 

Doğrudan deneyim kaynağında, bireylerin edindikleri başarısız tecrübelerle öz 

yeterlilik inancı düşmekte, başarılı tecrübeler ise öz yeterlilik inancını artırmaktadır 

(Sıcak, 2018). 

Sosyal model edinerek, sosyal modelin yaşadığı deneyimlerden de 

etkilenilebilmektedir. Model alınan kişinin başarılı veya başarısız olması bireyin öz 

yeterliliğini de etkilemektedir. Model alınan kişi birey tarafından ne kadar çok 

benimsenir ve kendisine benzetilir ise bireyin kendi öz yeterliliği o oranda etkilenir 

(Akgül, 2014). 

Bireyin başkasının başından geçen deneyimleri gözlem yoluyla edinmesi, 

gözlemsel deneyim kaynağı olarak ifade edilmektedir. Birey başkası tarafından elde 

edilen başarıdan etkilenerek olumlu motivasyon sağlayabileceği gibi, başkası 

tarafından edinilen başarısızlık ile olumsuz motivasyon içine girebilmektedir. 

Gözlemsel deneyim kaynağında gözlemlenen modelin etkisi önemlidir. Bireyin kendi 

öz yeterliliğine inancının artması, modelin yeteneklerine ve başarısına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Ayrıca gözlemsel deneyim ile edinilen tecrübe olumsuz yönde 

etkilenmeye meyillidir. Bireyler başkası tarafından edinilen başarıdan motivasyon 

kazanmaktan ziyade, başkası tarafından edinilen başarısızlıktan etkilenme eğilimi 

göstermektedir. Bu nedenle bireyin öz yeterliliğine inancını artırma sürecinde 

doğrudan deneyime göre daha az etki gösteren bir kaynak olarak görülmektedir 

(Maccabe, 2003). 

Bireylerin ikan edici cümleler duydukları zaman, gerçekleştirecekleri görevleri 

başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için daha fazla çaba gösterdiği görülmektedir. 

Duyulan olumlu cümleler, bireyin öz yeterlilik inancını artırmaktadır (Akgül, 2014). 

Çevresel yönlendirmeler, bireylerin öz yeterlilik inancını etkileyen diğer bir 

kaynaktır. Bireyin başarı elde etmesi ile ilgili çevresinden gelen öğütler ve 

başaracağına yönelik ikna edici sözler öz yeterlilik inancını artırmaktadır. Birey 

çevresinden gelen olumlu motivasyon ile başaracağına inanmaktadır. Böylece öz 

yeterlilik inancı artarak başarma oranı yükselecektir. Çevresel yönlendirmelerin 
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özellikle çocukluk yaşlarında daha motive edici olduğu görülmektedir. Çocuklar 

çevresindekilerin onlara olan güvenleri ve olumlu destekleri ile öz yeterliliklerine 

inançlarını artırmaktadırlar (Schunk, 1987). 

Bireyin öz yeterliliğini etkileyen kaynaklardan biri de psikolojik algı olarak 

adlandırılabilmektedir. Bireyin psikolojik durumu öz yeterliliğine inancını 

etkileyebilmektedir. Bireyler genel veya dönemsel olarak farklı psikolojik durumlar 

altına girebilmektedirler. Özellikle stres, korku, kaygı, üzüntü gibi psikolojik 

durumlar başarı motivasyonunu düşürerek öz yeterlilik inancını azaltabilmektedir. 

Diğer yandan birey mutlu bir psikolojik durumda ise motivasyonunun arttığı ve öz 

yeterlilik inancının yükseldiği görülmektedir. Olumsuz duygular öz yeterlilik 

inancını azaltmakta, olumlu duygular ise öz yeterlilik inancını artırmaktadır 

(Kurbanoğlu, 2004). 

2.2.2. Öz Yeterlilik Süreçleri 

Bireylerin öz yeterliliğine yönelik olarak dört ana süreç belirlenmiştir. Bu 

süreçler; bilişsel yeterlilik süreci, duyuşsal yeterlilik süreci, motivasyon yeterlilik 

süreci ve seçimsel yeterlilik sürecidir (Bandura, 1994). 

2.2.2.1. Bilişsel Yeterlilik Süreci 

Bilişsel öz yeterlilik süreci, bireyin görev ile ilgili öz yeterlilik inançlarını 

bilişsel olarak beslediği süreç olarak değerlendirilmektedir. Bilişsel olarak yapıla öz 

yeterlilik inancı beslemesi, olumlu olarak gerçekleştiğinde öz yeterlilik inancı 

artmakta, olumsuz olarak beslendiğinde ise öz yeterlilik inancı azalmaktadır 

(Bandura, 1994). 

Birey sorumluluk aldığı göreve yönelik bilişsel süreci geçirirken öncelikle 

zihninde sürece yönelik canlandırmalar gerçekleştirmektedir. Birey yeteneklerine 

olan güveni, daha önce edindiği başarılı tecrübeler, almış olduğu duyuşsal tecrübeler, 

psikolojik durumları ve çevresel faktörlerden edindiği motivasyon ile sürecin 

gelişimini zihninde canlandırarak, tahmini senaryolar üretmektedir. Bireyin öz 

yeterlilik inancına yönelik kaynaklarından aldığı beslenme olumlu olduğunda, süreç 

de olumlu olarak zihinde canlandırılmakta ve başarılı olduğu hayal edilmektedir. Öz 
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yeterlilik inancına yönelik beslenme olumsuz olduğunda ise kurulan senaryolar 

olumsuz gerçekleştirilmekte ve başarısızlık hayal edilmektedir (Maccabe, 2003). 

Bireyin görev ile ilgili bilişsel yeterlilik sürecinde olumsuz beslemelerle 

olumsuz senaryolar üretmesi zihinde başarısızlık sonucu oluşturduğu gibi gerçekte de 

başarısızlıkla sonuçlanması olasılığını artırmaktadır. Bilişsel yeterlilik sürecinde 

üretilen olumlu beslemeler ise zihinde başarılı bir sonuç üretilmesini sağlamakta ve 

bu da başarı oranını artırmaktadır. 

Bilişsel yeterlilik sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşebilmesi için, birey 

süreci zihninde canlandırırken olumlu kaynaklardan beslenmelidir. Edindiği olumlu 

tecrübeleri kaynak olarak kullanmalı ve senaryolarını bu kaynaktan besleyerek 

oluşturmalıdır. Diğer bir kaynak olan duyuşsal tecrübelerde olumlu örnekler rol 

model alınmalıdır. Çevresel olumlu etkiler desteklenmeli, çevresel olumsuz 

etkilerden de uzak durulmaya çalışılmalıdır. Ayrıca psikolojik olarak olumlu 

duygular içinde bulunulduğu zamanlarda bilişsel yeterlilik süreci gerçekleştirilmeli, 

olumsuz psikolojik durumlar söz konusu olduğunda senaryoların zihinde 

canlandırılmamaya çalışılması gerekmektedir. Diğer yandan birey yetenek ve 

yeterliliklerini beslemeli gerektiğinde bilgi ve yeteneklerini geliştirebilmelidir. 

Bireylerin olumlu olarak beslediği bilişsel yeterlilik süreci, olumlu senaryolar 

üretilmesiyle olumlu sonuçlar alınması olasılığını artırarak, öz yeterlilik inancını 

artıracaktır. Bu nedenle bilişsel yeterlilik süreci, öz yeterliliğin ana süreçlerinden biri 

olarak görülmektedir. 

2.2.2.2. Duyuşsal Yeterlilik Süreci 

Öz yeterlilik süreçlerinden biri de duyuşsal yeterlilik sürecidir. Bu süreç 

bireyin duygu durumlarının etkilendiği süreç olarak kabul edilebilmektedir. Duyuşsal 

yeterlilik süreci bireyin normal psikolojik durumunun yanı sıra çevreden aldığı 

duyuşsal veriler ve bu verileri işlemesi olarak da düşünülmelidir (Bandura, 1994). 

Birey kendi genel psikolojik durumu olumsuz olduğunda kendini yetersiz 

hissetmekte ve dolayısıyla başarısızlık olasılığı artmaktadır. Kendini yetersiz 

hisseden birey daha fazla vazgeçme eğilimi de göstermektedir. Diğer yandan birey, 
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kendi psikolojik durumu olumlu olduğunda daha yeterli hissedecek ve artan öz 

yeterlilik inancı da artıracak ve dolayısıyla başarı olasılığı artacaktır. 

Birey kendi psikolojik durumu yanında çevreden gelen duyuşsal verilerden de 

etkilenmektedir. Bireyin kendi motivasyonu düşük olduğunda çevreden gelen olumlu 

psikolojik yönlendirmeler motivasyonu artırıcı etki göstermektedir. Çevreden gelen 

olumsuz psikolojik yönlendirmeler ise motivasyon yüksek olsa dahi, motivasyonu 

düşürücü etki göstermektedir. Çevresel faktörlerin olumlu olması, çevremizdeki 

insanların başarımıza olan inancı ve cesaretlendirmesi olabileceği gibi olumlu 

örnekler yani gözlemsel deneyimler de olabilmektedir.  Olumlu çevresel faktörler 

beraberinde getirdiği öz yeterlilik inancı ve cesaret ile olumlu etki yaratmaktadır. 

Olumsuz çevresel faktörler bireyde stres, kaygı, depresyon duygularını 

tetiklemektedir. Bu duygular ise cesareti kırmakta öz yeterlilik inancını 

düşürmektedir (Maccabe, 2003). 

Bireyin duyuşsal yeterlilik sürecini olumlu şekilde sağlayabilmesi için sağlam 

bir psikolojik yapıya sahip olması önemlidir. Bunu sağlayacak olan diğer etmenler 

ise olumlu tecrübeler ve bilişsel yeterlilik olacaktır. Birey konu ile ilgili yeterliliğe 

gerçekten sahip olduğunda, eksikliklerini danışman ve bilgi edinme kaynakları ile 

tamamladığında psikolojik kaygıları azalmakta ve hatta çevresel olumsuz etkilerden 

de daha az etkilendikleri görülmektedir. 

Duyuşsal yeterlilik süreci başarının yanı sıra ısrar ve vazgeçme eğilimini de 

etkilemektedir. Bu sebeple olumlu bir duyuşsal yeterlilik süreci vazgeçme eğilimini 

azaltmakta, birey karşılaştığı güçlüklerle başa çıkabilme konusunda ısrar ve sabır 

göstermekte, öz yeterlilik inancı artmaktadır. 

2.2.2.3. Motivasyon Yeterlilik Süreci 

Öz yeterlilik süreçlerinde yer alan bir diğer ana süreç ise motivasyon yeterlilik 

sürecidir. Motivasyon yeterlilik süreci bireyin motivasyonunun nasıl olduğu ile öz 

yeterliliğin etkilenmesini ifade etmektedir. Motivasyonun önemli kısımlarından biri 

de öz yeterlilik inancının da motivasyonu etkilemesidir (Bandura, 1994). 

Birey motivasyon sürecinde tecrübeleri, bilgisi, yetenekleri ve yeterlilikleri 

doğrultusunda motivasyon sağlamaktadır. Olumlu tecrübeler, mevcut bilgi ve 
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yetenekler ile gerekli yeterliliklere sahip olma durumu motivasyonu artırıcı özellik 

göstermektedir. Olumsuz tecrübeler ve gerekli yeterliliğe sahip olamama durumunda 

ise motivasyon düşmektedir. 

Motivasyon süreci, öz yeterlilik inancından etkilenmekte, öz yeterlilik inancı 

ise motivasyondan etkilenmektedir. Bu nedenle olumlu her besleme katlanarak 

birbirini destekleyecek ve başarılı sonuç alınmasını sağlayacaktır. Olumsuz 

beslemelerde ise katlanma da olumsuz yönde devam edecek ve başarısızlık olasılığı 

büyük ölçüde artacaktır (Maccabe, 2003).  

Olumlu motivasyon yeterlilik süreci, bireyin olumlu tecrübe ve yetenekleri, 

çevresel olumlu etkiler ile artmakta bu ise bireyin psikolojik durumunu olumlu yönde 

şekillendirmektedir. Olumlu motivasyon yeterlilik süreci gerçekleştiğinde de öz 

yeterlilik inancı artmaktadır. Artan öz yeterlilik inancı bireyi daha fazla motive 

etmekte ve böylece daha olumlu motivasyon süreci kazanılmaktadır. 

Olumsuz motivasyon yeterlilik süreci, bireyin olumsuz tecrübe ve yetenekleri, 

çevresel olumsuz etkiler ile artar. Bu olumsuz etkiler bireyin psikolojik durumunu 

etkiler ve stres, kaygı, depresyon etkileri gözlenir. Olumsuz motivasyon yeterlilik 

süreci gerçekleştiğinde, öz yeterlilik inancı azalacak ve dolayısıyla motivasyon daha 

da azalacaktır. 

Motivasyon ve öz yeterlilik inancı arasında görülen karşılıklı doğrusal 

etkileşim motivasyonun başarıdaki önemini göstermektedir. Bu sebeple motivasyon 

yeterlilik süreci, ana öz yeterlilik süreçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

2.2.2.4. Seçimsel Yeterlilik Süreci 

Öz yeterlilik süreçlerinden biri de seçimsel yeterlilik sürecidir. Bu süreç 

bireyin kendi seçimlerine bağlı olan yeterliliklerini ifade etmektedir. Bireylerin 

yaptığı çeşitli seçimler öz yeterlilik inancı konusunda etkili olabilmektedir. 

Dolayısıyla öz yeterlilik inancı seçimsel yeterlilik sürecine de öneli ölçüde bağlıdır 

(Bandura, 1994). 

Birey yaşamı boyunca birçok alanda seçimler yapmaktadır. Yapılan bu 

seçimlerden alınan eğitim, kariyer tercihleri, çevresel tercihler gibi alanlar öz 
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yeterlilik sürecini etkilemektedir. Birey aldığı eğitim ile konusunda bilgi ve beceri 

sahibi olmaktadır. Edinilen bilgi ve beceri öz yeterlilik inancını etkileyen 

faktörlerden biridir. Bu süreci etkileyen diğer bir faktör ise kariyer seçimidir. Birey 

kariyer seçimini ilgi ve yeteneklerine uygun olarak gerçekleştirdiğinde, kariyerinde 

başarı elde etmekte ve böylece öz yeterlilik inancı artmaktadır. Öz yeterliliği 

etkileyen faktörlerden biri olan çevresel tercihler de bireyin seçimine bağlılık 

göstermektedir. Birey kendisine katkı ve motivasyon sağlayan çevrelerde yer almayı 

seçebileceği gibi kendisine katkı sağlamayan ve motivasyonunu düşüren çevrelerde 

yer almayı da seçebilmektedir. Yaptığı çevresel seçim, öz yeterlilik inancını da 

etkilemektedir (Maccabe, 2003). 

Birey hayatı boyunca yaptığı seçimler ve mevcut süreçte yapmaya devam ettiği 

seçimler ile seçimsel yeterlilik sürecini gerçekleştirmektedir. Birey daha önce yaptığı 

seçimlerde olumsuzluklar olduğunda mümkün olduğu ölçüde bunları olumlu hale 

getirip eksikleri gidererek, mevcut seçimlerinde ise olumlu etki sağlayacak seçimler 

gerçekleştirerek süreci olumlu olarak geçirebilmektedir. 

2.2.3. Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Öz Yeterliliği 

Kaynaştırma eğitiminde öğretmenin önemi önceki bölümlerde farklı yönlerde 

ifade edilmiştir. Bu sebeple kaynaştırma eğitiminin başarılı olması için öğretmen öz 

yeterliliği kavramı öne çıkmaktadır. Öğretmenin öğrenci performansını etkilemeye 

yönelik kapasitesi ile ilgili sahip olduğu inanç öğretmen öz yeterlilik inancı olarak 

tanımlanmaktadır. Öğretmen güçlü bir öz yeterlilik inancına sahip olduğunda, 

öğrencinin başarı ve motivasyonunu kontrol edebileceğine veya etkileyebileceğine 

inanmaktadır (Tschannen-Moran et al., 1998). 

Öğretmen öz yeterlilik inancına yönelik farklı bir tanım, öğretmenin bütün 

öğrencilerle öğretim yapabilmesi kapasitesine olan inancı olarak ifade edilmiştir. 

Öğrencinin başarısını en çok etkileyen öğretmen özelliğinin, öğretmen öz yeterliliği 

olduğuna inanılmaktadır (Ashton and Webb, 1986). 

Kaynaştırma eğitiminde öğretmen öz yeterlilik inancı ile öğrencinin 

motivasyonu, öğrencinin başarısı, öğrencinin kendine ait yeterlilik inancı arasında 

önemli ilişki görülmektedir. Öğretenin öz yeterlilik inancına sahip olması ile öğrenci 



31 
 

motive olmakta ve kişisel yeterliliğine inanmakta böylece başarı oranı artmaktadır 

(Midgley et al., 1989). 

Öğretmenin öz yeterlilik inancına sahip olması, etkili olarak planlama 

yapmasını, planlamalar doğrultusunda etkili stratejik yöntemler kullanabilmesini, 

sınıf yönetimini doğru şekilde kontrol edebilmesini, öğrenciyi motive edebilmesini, 

öğrenci başarısını ve öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda etkili gayret 

göstermesini sağlamaktadır. Bu nedenle öğretmenin öz yeterlilik inancının 

kuvvetlendirilmesi öğretim kalitesini artırmakta ve eğitimin genel başarısı da paralel 

olarak artış göstermektedir. Eğitim başarısının oluşturmuş olduğu karşılıklı doyum 

ile hem öğrenciler başarı göstermekte hem de öğretmen edindiği doyumla daha etkili 

eğitim verebilmektedir. Bu da öğretmenin işinde mutlu olmasının yolunu açmaktadır. 

Özetleyecek olursak öğretmen öz yeterliliği inancı, öğrenci başarısını sağlamakta, 

öğretmen motivasyon ve mutluluğunu desteklemekte ve böylece öğretim kalitesi 

sağlanmaktadır (Kurt, 2012). 

2.2.3.1. Öğrenci Katılımına Özgü Yeterlilik 

Eğitim süreci başarısında önemli yer bulan kavramlardan biri öğrenci 

katılımıdır. Öğrenci katılımı, öğrencinin dikkatini çekebilme ve sürdürebilme 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Kaynaştırma eğitiminin başarısından söz ederken 

de öğrenci katılımı önemli yer tutmaktadır. Öğretmenin öğrenci katılımına yönelik 

olarak öz yeterlilik inancına sahip olması, öğrenci katılımın artırmakta ve dolayısı ile 

eğitim başarısı artmaktadır. Öğrenci katılımı üç tür olarak belirlenmektedir. Bunlar; 

- Davranış yoluyla katılım, 

- Duygusal etkileşme ile katılım, 

- Bilişsel katılım 

olarak listelenebilmektedir. Davranış yolu ile katılım öğrencinin ders esnasındaki 

olumlu davranışları ve etkinliklere aktif katılım göstermesi şeklinde ifade 

edilebilmektedir. Öğrenci bu katılım türü ile derse motive olmanın yanı sıra sosyal 

iletişim becerileri de kazanabilmektedir. Duygusal etkileşme ile katılım ise 

öğrencinin davranışları algılama ve bu davranışlara yönelik tepkileri şeklinde ifade 

edilir. Öğrenci öğretmen davranışlarına yönelik olumlu veya olumsuz duygular 
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edinerek bu davranışlara tepki vermektedir. Bilişsel katılım, öğrencinin bilişsel 

algısının kazanılması ile elde edilmektedir. Öğrenci etkinlik yönergelerini 

algılamakta ve buna yönelik davranış geliştirerek katılım sağlamaktadır (Alnaas, 

2017). 

2.2.3.2. Öğretim Stratejilerine Özgü Yeterlilik 

Öğretim stratejilerine özgü yeterlilik, öğretmenin alanındaki bilgi ve 

deneyimini içermektedir. Dolayısıyla öğretim stratejilerine özgü yeterliliğin 

sağlanabilmesi için öğretmenin gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olması ve bu konuda 

öz yeterlilik inancının olması gerekmektedir. Öğretim stratejilerinin uygulanması 

sürecinde öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişki ve öğretmen davranışları da önem 

göstermektedir. Öğretim stratejilerine özgü yeterliliğin sağlanması için belirlenmiş 

ilkeler vardır. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Shinn, 1997): 

- Öğretmen ile öğrenciler arasında deneyimlerin paylaşılması. 

- Ders sürecinde eleştirel düşüncelerin paylaşılması. 

- Öğrenme sürecinin sağlanması. 

- Öğrencinin bilgiyi analiz etmesi ve başkalarına aktarabilmesi becerisinin 

sağlanması. 

- Hayatta karşılaşılan olaylar ile ilgili değerlendirme ve eleştirel düşünebilme 

becerisinin sağlanması. 

- Bilginin farklı metotlarla dağıtılabilmesi. 

- Öğrenciye, kendi potansiyelini aşabilmesi için ihtiyacı olan motivasyon ve 

rehberliğin sağlanması. 

- Öğrencinin öğrenme ve keşfetme ilgisinin artırılması. 

Öğretim stratejilerine özgü yeterlilik ile öğretmen etkili öğretim yöntemlerini 

kullanmaktadır. Öğrenciye yönelik öğretim yöntemi belirlenmekte ve öğrencinin 

ihtiyacı gerekli öğretim stratejisi ile takviye edilebilmektedir. Öğretim stratejilerine 

özgü yeterlilik öğrencinin eleştirel düşünebilme, iletişim becerilerini geliştirme, 

tecrübe ve deneyimlerini paylaşabilme, analiz edebilme yeteneklerini 

geliştirmektedir. Öğrencinin etkili öğrenme süreci öğretim stratejilerine özgü 

yeterlilik ile sağlanabilmektedir. Bu yeterlilik öğrencinin gerekli öğrenme sürecini 

gerçekleştirmesini ve böylece öğrenci başarısını artırmaktadır. Bu nedenle eğitim 
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başarısının sağlanmasında öğretim stratejilerine özgü yeterlilik önemli yer tutan 

yeterliliklerden biri olarak sayılmaktadır (Alnaas, 2017). 

2.2.3.3. Sınıf Yönetimine Özgü Yeterlilik 

Eğitim sürecinde önem gösteren bir diğer kavram ise sınıf yönetimidir. 

Öğrencilerin sınıf ortamında sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar 

gösterebilmesine yönelik becerinin kazandırılması, sınıf yönetimine özgü yeterlilik 

kavramını ifade etmektedir. Sınıf yönetimine özgü yeterlilik ile öğrenciler sosyal 

davranış yetenekleri kazandığı gibi aynı zamanda ders sürecinde öğretim 

stratejilerine yönelik etkinlik ve faaliyetlerin aktif ve verimli olarak devam etmesi 

sağlanmaktadır. Sınıf öğretmeninin sınıf yönetimini sağlayabilmesi konusunda 

belirlenmiş staretejiler mevcuttur. Bu stratejiler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir 

(LaCaze et al., 2012). 

- Ders sürecine yönelik rutinlerin belirlenmesi. 

- Sınıf kurallarının ve bu kurallara uyulması sonucunun tanımlanması.. 

- Sınıftaki tüm öğrencilere eşit ve adil davranılması. 

- Ders esnasındaki oluşabilecek kesintilerin en aza indirilmesi. 

- Sınıfta otorite ve samimiyetin oranlarının belirlenmesi ile gerektiği kadar 

rahat sınıf ortamı oluşturulması. 

- Öğrencilere yönelik bireysel beklentilerin belirlenmesi. 

Sınıf yönetiminin sağlanamamasının sebepleri dört farklı kategori altında 

sınıflandırılmıştır. Bu kategoriler; öğrenci kaynaklı, okul kaynaklı, müfredat kaynaklı 

ve öğretmen kaynaklı olarak belirlenmiştir. Öğrenci kaynaklı sorunlar öğrencinin 

kendi şahsi davranışlarının kurallara aykırı olmasından oluşmakta ve bu genllikle aile 

ve dışarıdaki sosyal çevreden ileri gelmektedir. Okul kaynaklı sorunlar, okul 

bütününde kuralların uygulanmasına yönelik altyapı olmaması veya diğer okul 

bileşenlerinin kurallara uygunluk göstermemesiyle oluşmaktadır. Müfredat kaynaklı 

sorunlar, eğitim müfredatının öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik yetersizliği ile 

meydana gelmektedir. Öğretmen kaynaklı sorunlar ise öğretmenin sınıf yönetimine 

özgü yeterliliğinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Alzubi, 2013). 
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Sınıf yönetimine özgü öğretmen yeterliliği, öğrenim sürecinin başarısında 

önemli yer tutmaktadır. Öğretmen sınıf yönetimine özgü yeterliliğe sahip 

olmadığında, sınıf kurallarını belirlemede eksiklik, öğrencinin ilgi ve dikkatini 

çekme konusunda eksiklik, öğrenci öğretmen iletişiminde eksiklik ve dolayısıyla 

öğrencinin eğitim sürecinde eksiklik oluşmaktadır. Öğrencinin başarısı olumsuz 

yönde etkilenmekte ve eğitim başarısı sağlanamamaktadır. Öğretmenin sınıf 

yönetimine özgü yeterliliği ile sınıf kuralları belirlenmekte, öğrenciye tam olarak 

ifade edilmekte, uyulmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar doğru şekilde ifade 

edilebilmekte, böylece öğrenci katılımı aktif olarak sağlanmakta ve öğrenci öğretmen 

ilişkisi doğru şekilde sağlanabilmekte, eğitim başarısı artmaktadır (Alnaas, 2017). 

2.3. Duyuşsal Özellikler 

Eğitim alanında bilişsel özellikler kadar duyuşsal özellikler de önemli rol 

üstlenmektedir. Duyuşsal özellikler, bilişsel alanı da etkileyen önemli unsurlardır 

(Akdemir, 2006). Bu çalışmada da yer alan duyuşsal özelliklerden duygu, tutum ve 

kaygı kavramları bu bölümün alt başlıklarında incelenecektir. 

2.3.1. Duygu 

Duygu kavramının tanımı psikoloji alanında uzun süre tartışılmış konulardan 

birdir. Duygu kavramı ile ilgili net bir tanım ortaya konulamasa da bu konuda çeşitli 

yaklaşımlar yer bulmuştur. W. James tarafından yapılan tanıma göre duygu, 

bedenimizin yaşadığı olayın algısıdır. Bedenimizin çevresindeki uyaranlara verdiği 

tepki algısı duygu olarak nitelendirilmektedir. Yapılan bu tanımlama duygu 

kavramını farkındalık ve uyarlayıcı olarak ifade etmektedir (Cornelius, 2000). 

Frijda duygu kavramını tanımlarken tüm bileşenlerin bir araya geldiğini 

savunmuş, davranış, fizyolojik tepki, inanç ve değerlendirme kavramlarını tanıma 

dahil etmiştir. Duygu, bireyin bir kişi veya nesne ile olan ilişkisi, kontrol süreci, 

tepkisi, bilişsel ve davranışsal algı setinden oluşmaktadır. Bu sebepten ötürü duygu 

farklı bireylerde değişiklikler gösterebilmektedir (Frijda and Mesquita, 1998). 

Duygu konusu bilişsel açıdan değerlendirildiğinde, düşünce ve duyguların 

birbirinden ayrılamaz olduğu ifade edilmektedir. Duygu ve düşüncenin birlikteliği 

değerlendirme sürecini oluşturmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunulan durumun 
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değerlendirilmesi bilişsel yapı ile sağlanarak duygu deneyimi ortaya çıkar. Bu da 

duyguların kontrol edilebilmesi, geliştirilebilmesi, olumlanabilmesi süreçlerini 

sağlamakta ve duygu düzenleme kavramı ortaya çıkmaktadır (Cornelius, 2000). 

Bir bireyin sahip olduğu duyguları, bu duygulara sahip olma sebebi, tecrübeleri 

ve kullandığı biçimlendirme, duygu düzenleme kavramını ifade etmektedir. Duygu 

düzenleme kavramı, duyguların bir şeyi nasıl düzenlediği süreciyle ilgilenmeyip 

duyguların düzenlenmesi sürecini ele almaktadır (Gross, 2014). 

Duygu kavramının bilişsel süreçle bağlantısı, duygu düzenleme kavramını öne 

çıkarmaktadır. Duygu ile bilişsel işlevsellik ve akademik başarı bağlantısı duygu 

düzenleme sürecinin önemini göstermektedir. Eğitim, akademik başarı, iş başarısı, 

yeterlilik gibi kavramlar duygu kavramıyla yakından ilişkilidir (Thaompson, 1991). 

2.3.2. Tutum 

 Bireyin çevresinde meydana gelen olaylara yüklediği anlamlar, bireyin 

bireysel deneyimlerini oluşturmaktadır. Bireysel deneyimler ise, karşılaşılan yeni 

durumlarda bireyin yaklaşımlarını belirleyici özellik göstermektedir. Bireyin 

deneyimlerinden edindiği inanç ve yaklaşımlar tutum olarak tanımlanmaktadır 

(Yenilmez ve Özabacı, 2003). 

Tutum kavramı üç boyut altında değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki bilişsel 

boyut olup deneyim, bilgi ve inançları içermektedir. İkincisi ise duyuşsal boyuttur ve 

tutumu oluşturan duygusal faktörleri ifade etmektedir. Üçüncü boyut edimsel 

boyuttur. Tutuma yönelik davranışlarda bulunma süreci edimsel boyut olarak 

değerlendirilmektedir (Pehlivan, 1997). 

Tutum kavramı eğitim alanında da önem göstermektedir. Bu önemin temel 

sebebi ortaya çıkan davranışların oluşturduğu etkidir. Eğitimde dış kaynaklardan 

kaynaklı tutumlar öğrenci durumunu etkileyebilmektedir. Öğrencinin etkilendiği dış 

kaynak; öğretmen tutumu, aile tutumu, arkadaş tutumu gibi çeşitli çevresel tutumlar 

olarak sıralanabilir. Öğrenci dış kaynaktan olumlu bir tutumla karşılaştığında derse 

ilgisi artabilmekte, daha fazla özen ve gayret gösterebilmektedir. Dış kaynaklı tutum 

olumsuz olduğunda ise derse karşı uzaklaşma, ilgisizlik görülebilmektedir (Demir, 

2004). 
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2.3.3. Kaygı 

 Yaygın olarak kullanılan psikolojik terimlerden biri de kaygıdır. Kaygı, 

herhangi bir tehlikeye karşı verilen bir tepki olarak uyarıcı rolü oynamaktadır. Kaygı 

kavramı tehlikeye karşı bedenin verdiği koruma tepkisi olarak tanımlanabilmektedir. 

Kaygı ile birlikte, kalp ritminde hızlanma, kaslarda kasılma, nefes alış verişinde 

hızlanma ve kesilme gibi fiziksel tepkiler görülmektedir (Spielberger, 1972). 

Kaygı kavramının tanımına bakıldığında Darwin tarafından yapılan tanımlama 

ön plana çıkmaktadır. Darwin kaygı kavramını bedenin korkusu olarak 

açıklamaktadır. Bireyin deneyimleri ile oluşan korku, korunma içgüdüsü ile 

birleşerek kaygıyı oluşturmaktadır. Tehlike ile başa çıkma veya tehlikeden 

uzaklaşma reaksiyonları kaygı ile şekillenmektedir (Twenge, 2000). 

Kaygı kavramı tanımlanması zor olan karmaşık bir olgu olarak görülmektedir. 

Ancak kaygı kavramını tanımlarken öne çıkan ortak düşünce; endişe, sıkıntı, korku 

ve huzursuzluk duygularını içermesidir. Bu nedenle kaygı endişe verici, uyarıcı ve 

olumsuz sonuç beklentisi oluşturan bir duyuşsal süreci ifade etmektedir (Shechter 

and Zeidner, 1990). 

2.4. Literatür Taraması 

Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili 

duygu, tutum ve kaygılar alanında literatürde yer alan çalışmalar olduğu gibi, aynı 

zamanda öğretmen yeterliliğinin incelendiği çalışmalar ve kaynaştırma eğitimi ile 

ilgili duygu, tutum ve kaygıların incelendiği çalışmalar da literatürde yer almaktadır. 

Bu bölümde, yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarda yapılan araştırmalara 

değinilecektir. 

2.4.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

 Özcan (2020) tarafından yapılan çalışmanın amacı okul öncesi 

öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygıları ile 

kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterlilikleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Çalışmanın evreni 2018/2019 eğitim öğretim yılında Çankırı ilinde 

bulunan özel ve devlet okullarında görev yapan 109 okul öncesi öğretmeni 
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oluşturmaktadır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli ve nicel yöntemler kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kaynaştırma uygulamalarındaki öğretmen 

yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimine yönelik duygular arasında pozitif yönde, 

tutum ve kaygılar arasında negatif yönde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Akbulut (2020) tarafından yapılan araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öz 

yeterlilik algıları ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mardin, Kızıltepe ilçesinde görev 

yapan 415 sınıf öğretmeni araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öz yeterlilik algıları ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Halil ve İnceler (2020) tarafından yapılan araştırmanın amacı; okul öncesi ve 

sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının 

incelenmesidir. Araştırmada açıklayıcı karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın nicel verileri 99, nitel verileri ise 10 öğretmen adayından toplanmıştır. 

Araştırma bulguları doğrultusunda, öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine 

ilişkin tutum puanları cinsiyet ve aldıkları özel eğitim dersi sayısı değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir; ancak, okudukları program, özel 

eğitim dersini alma durumu ve yakın çevresinde özel gereksinime sahip birey olup 

olmaması değişkenleri açısından ise anlamlı farklılıklar göstermiştir. 

Karasu (2019) tarafından yapılan çalışmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi yeterlilikleri ile duygu, tutum ve kaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkinin ölçülmesidir. Araştırma Muş ilinde görev yapan Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden 264 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışma 

sonucunda duygu, tutum ve kaygı ile öğretmen yeterliliği arasında pozitif ilişki 

olduğu görülmüştür. 

Bayar ve Üstün (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı ilkokul 

öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygılarının çeşitli 

değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma 2015/2016 eğitim öğretim yılında 

Amasya ilinde görev yapan 502 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonucunda, kaynaştırma eğitimine yönelik duygu ve kaygıların, mezuniyet, eğitim 
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alma durumu ve tecrübe ile arasında anlamlı fark bulunmuştur. Kaynaştırma 

eğitimine yönelik kaygıların, cinsiyet ile arasında anlamlı fark elde edilmiştir. 

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların yaş faktöründen 

etkilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Erkoç (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öz 

yeterlilik algıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırma sonucuna göre, öz yeterlilik algısı ile yaş ve meslek değişkeni arasında 

anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre yapılan incelemede sınıf 

yönetimi ve öğrenci katılımı alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Güneş (2016) tarafından yapılan çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin sınıf 

yönetim becerileri, teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındaki 

ilişkinin ölçülmesidir. Araştırma 519 öğretmen katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda, sınıf yönetim becerileri, teknoloji kullanımları ve öz 

yeterlilik inançları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 

Toy (2015) tarafından yapılan çalışma sınıf öğretmenlerinde mesleki öz 

yeterlilik ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterlilik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Çalışmada belli değişkenlere göre inceleme yapılmıştır. 340 sınıf öğretmeninden 

alınan veriler ile yapılan çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Çalışma sonucuna 

göre öğretmen öz yeterliliğinin;  cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerine göre 

farklılaştığı görülmüş, öğrenim durumu, öğrenci sayısı, kaynaştırma öğrencisinin 

varlığı ve özel eğitimle kurs, seminer, ders vb. alma durumuna göre farklılaşmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, çalışmanın sonucuna göre öğretmenin 

kaynaştırma eğitimine yönelik yeterliliği; cinsiyet, mesleki kıdem ve özel eğitimle 

kurs, seminer, ders vb. alma değişkenlerine göre farklılaştığı görülmüştür. Çalışma 

sonucunda sınıf öğretmenlerinin mesleki öz yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine 

ilişkin yeterlilik inançları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin 

olduğu belirtilmiştir. 

Bozkurt (2013) tarafından yapılan çalışmanın amacı kaynaştırma eğitimine 

yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesidir. Araştırma 2013/2014 eğitim yılında 

Kocaeli ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucuna göre, kaynaştırma eğitimine yönelik öğretmen tutumunun 
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cinsiyet, deneyim, hizmet içi eğitim ve mezun olunan alan ile ilişkili olduğu 

saptanmıştır. 

Dolapçı (2013) tarafından yapılan çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öz 

yeterlilik algıları ile kaynaştırmaya yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Çalışma 2012/2013 dönemince öğretmen adayları üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre kaynaştırmaya yönelik görüşler ile yaş, 

cinsiyet, mesleki yeterlilik ve kaynaştırma eğitimi alma faktörleri arasında anlamlı 

ilişki tespit edilmiştir. 

Altunbaş (2011) tarafından yapılan çalışmanın amacı ilköğretim okullarında 

görev yapan sınıf öğretmenlerinin öz yeterliliklerinin incelenmesidir. Çalışma Elazığ 

ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucuna göre, öz yeterlilik ile medeni durum, okutulan sınıf düzeyi ve mezun 

olunan okul faktörleri arasında farklılık bulunmamış, cinsiyet, yaş, kıdem faktörleri 

arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 

2.4.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 Woodcock and Faith (2021) tarafından yapılan çalışmanın amacı öğretmen öz 

yeterliliği ile öğrenciye yönelik nedensel inançları arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Çalışma 105 Avustralyalı hizmet içi öğretmen üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, yüksek öz yeterliliğe sahip 

öğretmenlerin, öğrenci yetenek ve çabasından bağımsız olarak, tüm öğrencilerine 

karşı olumlu geri bildirim sağladıkları ve öğrencilerinin başarısızlığına yönelik 

beklentilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca yüksek öz yeterliliğe sahip 

öğretmenlerin, düşük çaba gösteren öğrencilere karşı daha hoş görülü olduğu 

görülmüştür. 

Ryan and Mathews (2021) tarafından yapılan çalışmanın amacı otizmli 

öğrencilere eğitim veren öğretmen öz yeterliliklerinin incelenmesidir. Çalışma 

İrlanda’da otizmli öğrencilere özel sınıflarda görev yapan 139 öğretmen üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, öğretmen öz yeterliliği ile özel eğitim 

deneyimi, otizme yönelik eğitim alma, okul yöneticilerinin tutumundan etkilenme 

faktörleri arasında pozitif korelasyon elde edilmiştir. 
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McGarrigle and Beamish (2021) tarafından, ilkokul düzeyi eğitimde kapsayıcı 

eğitime yönelik öğretmen yeterliliğinin ve öğretmen algısının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma Queensland bölgesinde ilkokul düzeyinde eğitim veren 

öğretmenler üzerinde uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin kapsayıcı 

eğitim uygulamalarına olumlu eğilim gösterdikleri görülmüştür. Çalışma sonucuna 

göre kapsayıcı eğitim uygulamalarına yönelik öğretmen öz yeterliliklerinin de 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Kuyini et al. (2020) tarafından yapılan çalışmada kapsayıcı eğitime yönelik öz 

yeterlilik ile kapsayıcı eğitim ile ilgili tutum ve kaygılar araştırılmıştır. Çalışma 

Gana’da iki bölgeden 134 öğretmen üzerinden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucunda Ganalı öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik öz 

yeterliliklerinin orta düzeyde olduğu, kapsayıcı eğitim ile ilgili kaygılarının yüksek 

olduğu ve tutumlarının yeterli düzeyde olumlu olmadığı görülmüştür. 

Saloviita (2020) tarafından yapılan çalışmanın amacı, öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırma kapsamında 

1764 Fin öğretmenden veri toplanmıştır. 1764 öğretmenin 824 tanesi sınıf öğretmeni, 

575 tanesi branş öğretmeni, 365 tanesi ise özel eğitim öğretmenidir. Araştırma 

sonucuna göre özel eğitim öğretmenleri en yüksek tutum puanına sahip iken sınıf 

öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin belirgin oranda düşük tutum puanına sahip 

oldukları görülmüştür. Kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlar diğer faktörlere göre 

incelendiğinde belirgin bir farklılık görülmemiştir. Öğretmen öz yeterliliği ile 

kaynaştırma eğitimine yönelik tutum arasında zayıf ilişki tespit edilmiştir. 

Moberg ve diğerleri (2020) tarafından yapılan çalışmanın amacı kültürel olarak 

farklı iki ülkede kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları analiz etmektir. Araştırma 

için kültürel iki farklı ülke olarak Japonya ve Finlandiya seçilmiştir. Çalışma 1518 

Japon ve 362 Finli öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, 

Finli öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde öz yeterliliklerine yönelik olarak daha 

endişeli oldukları, Japon öğretmenlerin ise kaynaştırma eğitimi ile ilgili daha olumlu 

görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Finli öğretmenlerin Kaynaştırma eğitimine 

Japon öğretmenlere göre daha eleştirel bir tutum sergilediği görülmüştür. 
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Alnahdi (2020) tarafından yapılan çalışmanın amacı kaynaştırma eğitiminde 

öğretmen öz yeterliliğinin incelenmesidir. Çalışmanın sonucuna  göre öğretmen öz 

yeterliliklerinin yüksek olduğu ancak buna rağmen öğretmenlerin, eğitime ailenin 

dahil edilmesi, engelli öğrencinin katılımıyla ilgili yasa ve politikalar, fiziksel olarak 

saldırganlık gösteren öğrencilerle ilgilenme konularında daha az öz güven duydukları 

görülmüştür. 

Kuittinen (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları ile kaynaştırma uygulamalarına yönelik öz 

yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma Şilili 108 öğretmen 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öz yeterlilik ile tutum arasında 

pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca öz yeterliliğe yönelik tutumun geçmiş 

deneyimlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmış, hizmet içi eğitimin öğretmen öz 

yeterliliği ve tutum ile pozitif ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. 

Mojavezi and Tamiz (2012) tarafından yapılan çalışmanın amacı öğretmen öz 

yeterliliği ile öğrenci motivasyon ve başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırma İran’da dört farklı şehirde bulunan öğrenci ve öğretmenler üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, öğretmen öz yeterliliği ile öğrenci 

motivasyon ve başarısı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Emam and Mohamed (2011) tarafından yapılan çalışmanın amacı 

öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma Mısır’da 95 ilkokul ve 71 okul öncesi 

öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, mesleki yeterlilik 

ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutum arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. 

Ayrıca kaynaştırma eğitimine yönelik tutumların deneyim arttıkça daha olumlu 

olduğu görülmüştür. 
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3. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, çalışma evreni, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçları ile ortaya çıkan bulguların çözümlenmesinde 

kullanılan istatistiksel yöntemler ve analiz teknikleri üzerinde durulmuştur. 

Analizlere geçmeden önce normallik testi yapılmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları arasındaki ilişkinin 

ölçümlendiği araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli 

türlerinden, ilişkisel tarama modeli; iki ya da daha fazla sayıdaki değişken arasında, 

birlikte değişim varlığı ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma 

modelidir (Fraenkel and Wallen, 2009). 

Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları arasındaki ilişki bu 

araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin yeterlilikleri ve duygu 

tutum ve kaygılarını etkileyebilecek bazı faktörler (cinsiyet, deneyim süresi, hizmet 

içi eğitim alma, çevresinde engelli birey olma durumu gibi değişkenler) açısından 

incelenmiştir. 

3.1. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı İstanbul Avrupa 

Yakasında bulunan özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden rastgele seçilen 117 sınıf 

öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma kapsamında toplam 117 gönüllü katılımcıdan veri 

toplanmıştır. Analizler toplam 109 katılımcı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların betimsel değişkenlere göre dağılımı Tablo 3.1.’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1. Katılımcıların Betimsel Değişkenlere Göre Dağılımı 

Betimsel Değişken Frekans 
Yüzde  

(%) 

Cinsiyet   

Kadın 80 73.4 

Erkek 29 26.6 

Deneyim Süresi   

1-5 yıl 40 36.7 

6-10 yıl 17 15.6 

11-15 yıl 21 19.3 

16 yıl ve üstü 31 28.4 

Hizmet İçi Eğitim   

Aldım 81 74.3 

Almadım 28 25.7 

Çevresinde Engelli Birey   

Var 44 40.4 

Yok 65 59.6 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı incelenmiş olup 

katılımcıların %73.4’ünün kadın, %26.6’sının erkek olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımının frekans ve yüzdesi Tablo 3.1.’de 

verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların deneyim süresine göre dağılımı incelenmiş olup 

katılımcıların %36.7’sinin 1 – 5 yıl arası, %15.6’sının 6 – 10 yıl arası, %19.3’ünün 

11 – 15 yıl arası, %28.4’ünün 16 yıl ve üstü, deneyim süresine sahip olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların deneyim sürelerine göre dağılımının frekans ve yüzdesi 

Tablo 3.1.’de verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların hizmet içi eğitim alma durumlarına göre dağılımı 

incelenmiş olup katılımcıların %74.3’ünün hizmet içi eğitim almış, %25.7’sinin 

hizmet içi eğitim almamış olduğu görülmektedir. Katılımcıların hizmet içi eğitim 

alma durumlarına göre dağılımının frekans ve yüzdesi Tablo 3.1.’de verilmiştir. 
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Araştırmaya katılanların çevresinde engelli birey olma durumlarına göre 

dağılımı incelenmiş olup katılımcıların %40.4’ünün çevresinde engelli birey olduğu, 

%59.6’sının çevresinde engelli birey olmadığı görülmektedir. Katılımcıların 

çevresinde engelli birey olma durumlarına göre dağılımının frekans ve yüzdesi Tablo 

3.1.’de verilmiştir. 

3.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Bu araştırmada ‘Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve 

Kaygılar Ölçeği’ ile ‘Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği’ 

kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin veriler ise araştırmacı 

tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile elde edilmiştir. 

3.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu, çalışmaya katılan öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, eğitim 

durumu, mesleği, kaç yıldan beri çalıştığı hakkında bilgi edinmek amacıyla 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 

3.2.2. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği 

Anketin bu bölümünde katılımcıların kaynaştırma uygulamalarında öğretmen 

yeterliliği ölçümlenmesi amacıyla, Sharma et al. (2011) tarafından geliştirilen 

“Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği (The Teacher Efficacy 

for Inclusive Practice (TEIP))” kullanılmıştır. 

Sharma et al. (2011) tarafından geliştirilen Kaynaştırma Uygulamalarında 

Öğretmen Yeterliliği Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin 

incelenmesi Bayar (2015) tarafından yapılmıştır. Çalışma, araştırma grubu rastgele 

örnekleme yöntemi ile seçilen Amasya ve Çorum illeri Milli Eğitim Müdürlüklerine 

bağlı kurumlarda görev yapmakta olan 414 öğretmen üzerinde uygulanmıştır. 

 Öncelikle ölçeğin yapı geçerliliğinin tespiti için açımlayıcı faktör analizi 

(Exploratory Factor Analysis) (EFA) yöntemi kullanılmış ve ölçeğin üç boyutlu 

olduğu belirlenmiştir. Belirlenen boyutların birincisi; kaynaştırma eğitiminde 

öğretim yeterliliği, ikincisi; kaynaştırma eğitiminde işbirliği yeterliliği, üçüncüsü; 

kaynaştırma eğitiminde sınıf yönetimi yeterliliğidir. Ölçeğin Türkçe formunun 

güvenilirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alpha testi yapılmıştır. Test 
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sonucuna göre Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin iç 

tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin Türkçe formatının 

kullanılabilirliğini göstermiştir. 

3.2.3. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve Kaygılar Ölçeği 

Anketin bu bölümünde katılımcıların kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, 

tutum ve kaygılarının ölçümlenmesi amacıyla, Forlin et al. (2011) tarafından 

geliştirilen “Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılar Ölçeği 

(Sentiments, Attitudes and Concerns About Inclusive Education Scale Revised 

(SACIE-R))” kullanılmıştır. 

Forlin et al. (2011) tarafından geliştirilen Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, 

Tutum ve Kaygılar Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin 

incelenmesi Bayar ve ark. (2015) tarafından yapılmıştır. Çalışma, araştırma grubu 

tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiş olup Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve 

Türkçe Öğretmenliği bölümlerindeki 100 öğretmen adayına uygulanmıştır. 

Öncelikle ölçeğin yapı geçerliliğinin tespiti için açımlayıcı faktör analizi 

(Exploratory Factor Analysis) (EFA) yöntemi kullanılmış ve ölçeğin üç boyutlu 

olduğu belirlenmiştir. Belirlenen boyutların birincisi; kaynaştırma eğitimi ile ilgili 

duygular, ikincisi; kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutumlar, üçüncüsü; kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili kaygı boyutudur. Ölçeğin Türkçe formunun güvenilirliğini tespit 

etmek amacıyla Cronbach Alpha testi yapılmıştır. Test sonucuna göre Kaynaştırma 

Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin iç tutarlık katsayısı .88 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin Türkçe formatının kullanılabilirliğini göstermiştir. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri toplanması sürecine Biruni Üniversitesi Etik Kurul Onayı 

alınması ile başlanmıştır. Anket, 2020/2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan özel ve devlet okullarında görev yapan 

rastgele yöntem ile seçilen 117 sınıf öğretmenine telefon ile görüşme sağlanıp anket 

katılımına sözlü onay alınarak taraflarından istenen e-posta adreslerine anket ve 

yazılı onam formu gönderilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımı onaylayan 

öğretmenlerin doldurdukları anketi e-posta yolu ile geri göndermeleriyle veri 
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toplama işlemi tamamlanmıştır. Verilerin alınması ile katılımcıların gönderim 

yaptıkları IP adresleri silinmiş kişisel bilgilerinin deşifre edilmemesi sağlanmıştır. 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu 

Katılımcılar tarafından doldurulan envanterlerin açıklamalara uygun olup 

olmadığı gözden geçirilmiş; eksik ve yanlış cevaplamalar bulunan formlar işlem dışı 

bırakılmıştır. Sonuçta toplam 117 katılımcıdan 109 katılımcıya ait envanter 

değerlendirmeye dahil edilmiştir. Envanter verileri bilgisayara aktarılmıştır. Tez 

çalışmasının ana ve alt problemlerine yanıt bulma sürecinde, SPSS 22.0 (Statistical 

Packet for The Social Science) programı kullanılmıştır.  

Verilerin analizi için öncelikle basıklık ve çarpıklık değerleri kontrol edilerek 

normallik testi uygulanmıştır. Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği 

verilerinin çarpıklık değeri (skewness=-1.232) ve basıklık değeri (kurtosis=2.451) 

uygun olarak bulunmuştur. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar 

verilerinin çarpıklık değeri (skewness=-.106) ve basıklık değeri (kurtosis=.979) 

uygun olarak bulunmuştur. Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ve 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar verilerinin normalliğinin 

kontrol edilmesi amacıyla, verilere Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk testi 

uygulanmış ve (p>.05) dağılım normaldir. Tez çalışması alt problemlerinin 

çözümlenmesinde belirlenmiş bazı faktörlere göre (cinsiyet, deneyim süresi, hizmet 

içi eğitim alma, çevresinde engelli birey olma durumu gibi değişkenler) gruplar 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla "t" testi ve "tek 

yönlü varyans analizi" (Anova) kullanılarak yorumlanmıştır. Buna göre araştırmada 

elde edilen bulguların yorumları yapılırken bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir 

farkın bulunmadığı durumlarda, yalnızca sonuçlar verilmiş, anlamlı farkın bulunduğu 

durumlarda ise bulgulara ait kısa değerlendirme ve yorumlara gidilmiştir. Farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırmalar testi olan LSD 

testi uygulanmıştır. İstatiksel çözümlemelerdeki anlamlılık düzeyi alt problemler için 

p < .05 olarak kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Katılımcıların Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği ve 

Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılar Ölçeği Puan 

İstatistikleri 

Katılımcılara on sekiz sorudan oluşan kaynaştırma uygulamalarında öğretmen 

yeterliliği ölçeği uygulanmıştır. Ölçek maddeleri altı cevaplı olduğu için puanlama 1-

6 aralığında yapılmıştır. Buna göre; “Hiç Katılmıyorum” cevabı 1 puan ile, 

“Katılmıyorum” cevabı 2 puan ile, “Kısmen Katılmıyorum” cevabı 3 puan ile, 

“Kısmen Katılıyorum” cevabı 4 puan ile, “Katılıyorum” cevabı 5 puan ile, 

“Kesinlikle Katılıyorum” cevabı 6 puan ile puanlandırılmıştır. 

Tablo 4.1. Katılımcıların Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği 

Ölçeği Puan İstatistikleri 

 N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Sapma 

Öğretim Yeterliliği 109 1.00 6.00 5.0673 1.0339 

İşbirliği Yeterliliği 109 1.00 6.00 5.0352 .9971 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği 109 1.00 6.00 5.2859 .8382 

Toplam 109 1.00 6.00 5.1295 .9667 

 

Tablo 4.1. incelendiğinde; katılımcıların, kaynaştırma eğitiminde öğretim 

yeterliliği faktörüne verdikleri cevaplara göre puanların ortalaması 5.06’dır. 

Kaynaştırma eğitiminde öğretim yeterliliği faktörüne ait en düşük puan 1.00, en 

yüksek puan ise 6.00’dır. Kaynaştırma eğitiminde öğretim yeterliliği faktörüne ait 

standart sapma değeri 1.03’dür.  

Kaynaştırma eğitiminde işbirliği yeterliliği faktörüne verilen cevaplara göre 

puanların ortalaması 5.03’dür. Kaynaştırma eğitiminde işbirliği yeterliliği faktörüne 

ait en düşük puan 1.00, en yüksek puan ise 6.00’dır. Kaynaştırma eğitiminde işbirliği 

yeterliliği faktörüne ait standart sapma değeri 0.99’dur.  
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Kaynaştırma eğitiminde sınıf yönetimi yeterliliği faktörüne verilen cevaplara 

göre puanların ortalaması 5.28’dir. Kaynaştırma eğitiminde sınıf yönetimi yeterliliği 

faktörüne ait en düşük puan 1.00, en yüksek puan ise 6.00’dır. Kaynaştırma 

eğitiminde sınıf yönetimi yeterliliği faktörüne ait standart sapma değeri 0.83'dür.  

Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinden elde edilen 

toplam puanların ortalaması 5.12’dir. Ölçekten elde edilen toplam puanlara ait en 

düşük puan 1.00, en yüksek puan ise 6.00’dır. Kaynaştırma uygulamalarında 

öğretmen yeterliliği ölçeğine ait standart sapma değeri 0.96’dır. 

Katılımcılara on beş sorudan oluşan kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum 

ve kaygılar ölçeği uygulanmıştır. Ölçek maddeleri dört cevaplı olduğu için puanlama 

1-4 aralığında yapılmıştır. Buna göre; “Hiç Katılmıyorum” cevabı 1 puan ile, 

“Katılmıyorum” cevabı 2 puan ile, “Katılıyorum” cevabı 3 puan ile, “Kesinlikle 

Katılıyorum” cevabı 4 puan ile puanlandırılmıştır. 

Tablo 4.2. Katılımcıların Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve 

Kaygılar Ölçeği Puan İstatistikleri 

 N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Sapma 

Duygu 109 1.00 4.00 1.9779 1.1062 

Tutum 109 1.00 4.00 2.7725 1.0350 

Kaygı 109 1.00 4.00 2.2734 1.0634 

Toplam 109 1.00 4.00 2.3415 1.1062 

 

Tablo 4.2. incelendiğinde; katılımcıların, kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu 

faktörüne verdikleri cevaplara göre puanların ortalaması 1.97’dir. Kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili duygu faktörüne ait en düşük puan 1.00, en yüksek puan ise 

4.00’dür. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu faktörüne ait standart sapma değeri 

1.10’dur.  

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutum faktörüne verilen cevaplara göre puanların 

ortalaması 2.77’dir. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutum faktörüne ait en düşük puan 

1.00, en yüksek puan ise 4.00’dür. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutum faktörüne ait 

standart sapma değeri 1.03’dür.  
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Kaynaştırma eğitimi ile ilgili kaygı faktörüne verilen cevaplara göre puanların 

ortalaması 2.27’dir. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili kaygı faktörüne ait en düşük puan 

1.00, en yüksek puan ise 4.00’dür. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili kaygı faktörüne ait 

standart sapma değeri 1.06'dır.  

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeğinden elde edilen 

toplam puanların ortalaması 2.34’dür. Ölçekten elde edilen toplam puanlara ait en 

düşük puan 1.00, en yüksek puan ise 4.00’dür. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, 

tutum ve kaygılar ölçeğine ait standart sapma değeri 1.10’dur. 

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Ankette katılımcıların yeterlilik özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan 

kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeği bölümünde bulunan onsekiz 

adet soru anketin uygulandığı 109 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Anketten elde 

edilen verilere güvenilirlik analizi uygulandığında Tablo 4.3’deki veriler elde 

edilmiştir. 

Tablo 4.3. Öğretmen Yeterliliğinin Ölçümlenmesi Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alfa N 

.936 18 

 

Anketten elde edilen verilere formül uygulandığında Cronbach Alfa katsayısı 

.936 olarak hesaplanmıştır. Bu değer uygulanan ölçeğin güvenilirliğini 

göstermektedir.  

Ankette katılımcıların yeterlilik özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan 

kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeği üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan öğretim yeterliliğinde bulunan 6 adet soru, işbirliği 

yeterliliğinde bulunan 6 adet soru, sınıf yönetimi yeterliliğinde bulunan 6 adet soru, 

anketin uygulandığı 109 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Anketten elde edilen 

verilere güvenilirlik analizi uygulandığında Tablo 4.4’deki veriler elde edilmiştir. 
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Tablo 4.4. Öğretmen Yeterliliği Alt Boyutlarının Ölçümlenmesi Güvenilirlik 

Analizi 

 Cronbach’s Alfa N 

Öğretim Yeterliliği .849 6 

İşbirliği Yeterliliği .848 6 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği .894 6 

 

Anketten elde edilen verilere formül uygulandığında Cronbach Alfa katsayısı 

öğretim yeterliliği alt boyutu için .849, işbirliği yeterliliği alt boyutu için .848, sınıf 

yönetimi yeterliliği alt boyutu için .894 olarak hesaplanmıştır. Bu değer uygulanan 

ölçeğin alt boyutlarının güvenilirliğini göstermektedir. 

Ankette katılımcıların duygu, tutum ve kaygılarını ölçmek amacıyla kullanılan 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeği bölümünde bulunan on 

beş adet soru anketin uygulandığı 109 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Anketten 

elde edilen verilere güvenilirlik analizi uygulandığında Tablo 4.5.’daki veriler elde 

edilmiştir. 

Tablo 4.5. Duygu, Tutum ve Kaygıların Ölçümlenmesi Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alfa N 

.706 15 

 

Anketten elde edilen verilere formül uygulandığında Cronbach Alfa katsayısı 

.706 olarak hesaplanmıştır. Bu değer uygulanan ölçeğin güvenilirliğinin kabul 

edilebilir olduğunu göstermektedir. 

Ankette katılımcıların duygu, tutum ve kaygılarını ölçmek amacıyla kullanılan 

duygu, tutum ve kaygılar ölçeği üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan 

duygu ölçümünde bulunan 5 adet soru, tutum ölçümünde bulunan 5 adet soru, kaygı 

ölçümüde bulunan 5 adet soru, anketin uygulandığı 109 kişi tarafından 

cevaplandırılmıştır. Anketten elde edilen verilere güvenilirlik analizi uygulandığında 

Tablo 4.6’daki veriler elde edilmiştir. 
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Tablo 4.6. Duygu, Tutum ve Kaygıların Alt Boyutlarının Ölçümlenmesi 

Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach’s Alfa N 

Duygu .702 5 

Tutum .817 5 

Kaygı .812 5 

 

Anketten elde edilen verilere formül uygulandığında Cronbach Alfa katsayısı 

duygu alt boyutu için .702, tutum alt boyutu için .817, kaygı alt boyutu için .812 

olarak hesaplanmıştır. Bu değer uygulanan ölçeğin alt boyutlarının güvenilirliğinin 

kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 

4.3. Alt Problemlere İlişkin Bulgular 

4.3.1. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Cinsiyete Göre 

Karşılaştırması 

Tablo 4.7: Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin cinsiyete göre 

karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri 

 

Gruplar N x̄ ss 

t Testi 

t p 

Öğretim Yet. Erkek 29 4.8448 .9697 
-1.872 .064 

Kadın 80 5.1479 .6501 

İşbirliği Yet. Erkek 29 4.7931 .8341 
-2.159 .033 

Kadın 80 5.1229 .6526 

Sınıf Yön. Yet. Erkek 29 5.2126 .6783 
-.686 .494 

Kadın 80 5.3125 .6689 

Toplam Erkek 29 4.9502 .7708 
-1.771 .079 

Kadın 80 5.1944 .5811 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında öğretmen 

yeterliliği ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyete göre test istatistikleri Tablo 4.7.’de 

gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre öğretim yeterliliği faktörünün cinsiyete göre 

değerlendirilmesinde (t=-1.872; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. İş birliği yeterliliği 
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faktörünün cinsiyete göre değerlendirilmesinde (t=-2.159; p<.05) anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin iş birliği yeterliliğinin (x̄=5.1229), erkek 

öğretmenlerin işbirliği yeterliliğine (x̄=4.7931) göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Sınıf yönetimi yeterliliği faktörünün cinsiyete göre 

değerlendirilmesinde (t=-.686; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaynaştırma 

uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinin toplam puanının cinsiyete göre 

değerlendirilmesinde (t=-1.771; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. 

4.3.2. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Cinsiyete 

Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.8: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların cinsiyete göre 

karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri 

 

Gruplar N x̄ ss 

t Testi 

t p 

Duygu Erkek 29 2.1103 .5115 
1.373 .172 

Kadın 80 1.9288 .6412 

Tutum Erkek 29 2.7862 .8227 
.112 .911 

Kadın 80 2.7675 .7486 

Kaygı Erkek 29 2.2897 .7417 
.126 .900 

Kadın 80 2.2675 .8376 

Toplam Erkek 29 2.3954 .4264 
.765 .446 

Kadın 80 2.3213 .4546 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları 

ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyete göre test istatistikleri Tablo 4.8.’de 

gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre duygu faktörünün cinsiyete göre 

değerlendirilmesinde (t=1.373; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. Tutum faktörünün 

cinsiyete göre değerlendirilmesinde (t=.112; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaygı 

faktörünün cinsiyete göre değerlendirilmesinde (t=.126; p>.05) anlamlı bir fark 

yoktur. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeğinin toplam 

puanının cinsiyete göre değerlendirilmesinde (t=.765; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. 
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4.3.3. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Deneyim Süresine 

Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.9: Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin deneyim süresine göre 

karşılaştırması tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistikleri 

 

 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Sig.  

(Anova) 

Öğretim Yeterliliği 

1-5 yıl  5.0125 .6497 

.444 
6-10 yıl 5.1863 .6767 

11-15 yıl 5.2540 .5072 

16 yıl ve üstü 4.9462 1.0196 

İşbirliği Yeterliliği 

1-5 yıl  4.9667 .6722 

.476 
6-10 yıl 5.2843 .6608 

11-15 yıl 5.0238 .5828 

16 yıl ve üstü 4.9946 .8708 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği 

1-5 yıl  5.1792 .6409 

.368 
6-10 yıl 5.3627 .6325 

11-15 yıl 5.4841 .4406 

16 yıl ve üstü 5.2859 .8309 

Toplam 

1-5 yıl  5.0528 .5644 

.463 
6-10 yıl 5.2778 .5849 

11-15 yıl 5.2540 .4301 

16 yıl ve üstü 5.0627 .8547 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında öğretmen 

yeterliliği ölçeğinden aldıkları puanların deneyim süresine göre test istatistikleri 

Tablo 4.9.’da gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre öğretim yeterliliği faktörünün 

deneyim süresine göre değerlendirilmesinde (p=.444>.05) anlamlı bir fark yoktur. 

İşbirliği yeterliliği faktörünün deneyim süresine göre değerlendirilmesinde 

(p=.476>.05) anlamlı bir fark yoktur. Sınıf yönetimi yeterliliği faktörünün deneyim 

süresine göre değerlendirilmesinde (p=.368>.05) anlamlı bir fark yoktur. 

Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinin toplam puanının 

deneyim süresine göre değerlendirilmesinde (p=.463>.05) anlamlı bir fark yoktur. 
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4.3.4. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Deneyim 

Süresine Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.10: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların deneyim 

süresine göre karşılaştırması tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistikleri 

 

 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Sig.  

(Anova) 

Duygu 

1-5 yıl  2.0050 .4867 

.020 
6-10 yıl 1.5647 .3823 

11-15 yıl 2.0667 .4066 

16 yıl ve üstü 2.1065 .8567 

Tutum 

1-5 yıl  2.7550 .7096 

.908 
6-10 yıl 2.8588 .8881 

11-15 yıl 2.8286 .6701 

16 yıl ve üstü 2.7097 .8498 

Kaygı 

1-5 yıl  2.3200 .7855 

.797 
6-10 yıl 2.1176 .8889 

11-15 yıl 2.2190 .6779 

16 yıl ve üstü 2.3355 .8994 

Toplam 

1-5 yıl  2.3600 .4628 

.453 
6-10 yıl 2.1804 .5064 

11-15 yıl 2.3714 .2646 

16 yıl ve üstü 2.3839 .4883 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve 

kaygıları ölçeğinden aldıkları puanların deneyim süresine göre test istatistikleri Tablo 

4.10.’da gösterilmiştir. Tutum faktörünün deneyim süresine göre 

değerlendirilmesinde (p=.908>.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaygı faktörünün 

deneyim süresine göre değerlendirilmesinde (p=.797>.05) anlamlı bir fark yoktur. 

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeğinin toplam puanının 

deneyim süresine göre değerlendirilmesinde (p=.453>.05) anlamlı bir fark yoktur. 

Test sonuçlarına göre duygu faktörünün deneyim süresine göre 

değerlendirilmesinde (p=.020<.05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu anlamlı 

farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan post-hoc analiz 

sonuçları Tablo 4.11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.11: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duyguların deneyim süresine göre post-hoc 

analizi 

Deneyim 

Süresi 

Deneyim 

Süresi 
Mean Difference Std. Error Sig.  

1-5 yıl 
6-10 yıl .44029 .12050 .005 

11-15 yıl -.06167 .11745 .996 

16 yıl ve üstü -.10145 .17204 .993 

6-10 yıl 
1-5 yıl -.44029 .12050 .005 

11-15 yıl -.50196 .12834 .002 

16 yıl ve üstü -.54175 .17965 .025 

11-15 yıl 
1-5 yıl .06167 .11745 .996 

6-10 yıl .50196 .12834 .002 

16 yıl ve üstü -.03978 .17762 1.000 

16 yıl ve üstü 
1-5 yıl .10145 .17204 .993 

6-10 yıl .54175 .17965 .025 

11-15 yıl .03978 .17762 1.000 

 

Tablo 4.11’de gösterilen verilere göre deneyim süresi 6-10 yıl olanlar ile diğer 

gruplar arasında diğer grupların lehine istatistiksel olarak (p<.05) anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır. 

4.3.5. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Hizmet İçi Eğitim 

Alma Durumuna Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.12: Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin hizmet içi eğitim alma 

durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri 

 

Gruplar N x̄ ss 

t Testi 

t p 

Öğretim Yet. 
Eğitim Aldım 81 5.1235 .7838 

1.325 .188 
Eğitim Almadım 28 4.9048 .6533 

İşbirliği Yet. 
Eğitim Aldım 81 5.0782 .7430 

1.067 .288 
Eğitim Almadım 28 4.9107 .6293 

Sınıf Yön. Yet. 
Eğitim Aldım 81 5.3148 .6881 

.764 .446 
Eğitim Almadım 28 5.2024 .6175 

Toplam 
Eğitim Aldım 81 5.1722 .6739 

1.182 .240 
Eğitim Almadım 28 5.0060 .5335 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında öğretmen 

yeterliliği ölçeğinden aldıkları puanların hizmet içi eğitim alma durumuna göre test 
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istatistikleri Tablo 4.12.’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre öğretim yeterliliği 

faktörünün hizmet içi eğitim alma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=1.325; 

p>.05) anlamlı bir fark yoktur. İş birliği yeterliliği faktörünün hizmet içi eğitim alma 

durumuna göre değerlendirilmesinde (t=1.067; p<.05) anlamlı bir fark yoktur. Sınıf 

yönetimi yeterliliği faktörünün hizmet içi eğitim alma durumuna göre 

değerlendirilmesinde (t=.764; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaynaştırma 

uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinin toplam puanının hizmet içi eğitim 

alma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=1.182; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. 

4.3.6. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Hizmet İçi 

Eğitim Alma Durumuna Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.13: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların hizmet içi 

eğitim alma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri 

 

Gruplar N x̄ ss 

t Testi 

t p 

Duygu 
Eğitim Aldım 81 1.9543 .6132 

-.658 .512 
Eğitim Almadım 28 2.0429 .6167 

Tutum 
Eğitim Aldım 81 2.7654 .7627 

-.163 .871 
Eğitim Almadım 28 2.7929 .7859 

Kaygı 
Eğitim Aldım 81 2.2617 .8388 

-.255 .799 
Eğitim Almadım 28 2.3071 .7333 

Toplam 
Eğitim Aldım 81 2.3272 .4433 

-.548 .585 
Eğitim Almadım 28 1.9543 .6132 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu tutum ve 

kaygılar ölçeğinden aldıkları puanların hizmet içi eğitim alma durumuna göre test 

istatistikleri Tablo 4.13.’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre duygu faktörünün 

hizmet içi eğitim alma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=-.658; p>.05) anlamlı 

bir fark yoktur. Tutum faktörünün hizmet içi eğitim alma durumuna göre 

değerlendirilmesinde (t=-.163; p<.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaygı faktörünün 

hizmet içi eğitim alma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=-.255; p>.05) anlamlı 

bir fark yoktur. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeğinin 

toplam puanının hizmet içi eğitim alma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=-

.548; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. 
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4.3.7. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliliğin Yakın Çevresinde 

Engelli Birey Olma Durumuna Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.14: Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliğin yakın çevresinde 

engelli birey olma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi istatistikleri 

 

Gruplar N x̄ ss 

t Testi 

t p 

Öğretim Yet. 
Engelli Birey Var 44 5.0606 .7634 

-.075 .940 
Engelli Birey Yok 65 5.0718 .7563 

İşbirliği Yet. 
Engelli Birey Var 44 5.0606 .6470 

.304 .762 
Engelli Birey Yok 65 5.0179 .7644 

Sınıf Yön. Yet. 
Engelli Birey Var 44 5.2652 .6708 

-.265 .791 
Engelli Birey Yok 65 5.3000 .6739 

Toplam 
Engelli Birey Var 44 5.1288 .6293 

-.009 .993 
Engelli Birey Yok 65 5.1299 .6562 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında öğretmen 

yeterliliği ölçeğinden aldıkları puanların yakın çevresinde engelli birey olma 

durumuna göre test istatistikleri Tablo 4.14.’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre 

öğretim yeterliliği faktörünün yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre 

değerlendirilmesinde (t=-.075; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. İş birliği yeterliliği 

faktörünün yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre değerlendirilmesinde 

(t=.304; p<.05) anlamlı bir fark yoktur. Sınıf yönetimi yeterliliği faktörünün yakın 

çevresinde engelli birey olma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=-.265; p>.05) 

anlamlı bir fark yoktur. Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinin 

toplam puanının yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre 

değerlendirilmesinde (t=-.009; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. 
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4.3.8. Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygıların Yakın 

Çevresinde Engelli Birey Olma Durumuna Göre Karşılaştırması 

Tablo 4.15: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların yakın 

çevresinde engelli birey olma durumuna göre karşılaştırması bağımsız gruplar t testi 

istatistikleri 

 

Gruplar N x̄ ss 

t Testi 

t p 

Duygu 
Engelli Birey Var 44 1.8273 .5907 

-2.135 .035 
Engelli Birey Yok 65 2.0785 .6104 

Tutum 
Engelli Birey Var 44 2.7273 .8893 

-.506 .633 
Engelli Birey Yok 65 2.8031 .6740 

Kaygı 
Engelli Birey Var 44 2.2545 .8895 

-.199 .843 
Engelli Birey Yok 65 2.2862 .7582 

Toplam 
Engelli Birey Var 44 2.2697 .4926 

-1.377 .171 
Engelli Birey Yok 65 2.3892 .4094 

 

Ankete katılan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu tutum ve 

kaygılar ölçeğinden aldıkları puanların yakın çevresinde engelli birey olma 

durumuna göre test istatistikleri Tablo 4.15.’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre 

duygu faktörünün yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre 

değerlendirilmesinde (t=-2.135; p<.05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Yakın 

çevresinde engelli birey olan öğretmenlerin duygu faktöründen aldıkları puanların 

ortalamalarının (x̄=1.8273), yakın çevresinde engelli birey olmayan öğretmenlerin 

duygu faktöründen aldıkları puan ortalamalarına (x̄=2.0785) göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. Tutum faktörünün yakın çevresinde engelli birey olma durumuna 

göre değerlendirilmesinde (t=-.506; p<.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaygı faktörünün 

yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre değerlendirilmesinde (t=-.199; 

p>.05) anlamlı bir fark yoktur. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve 

kaygılar ölçeğinin toplam puanının yakın çevresinde engelli birey olma durumuna 

göre değerlendirilmesinde (t=-1.377; p>.05) anlamlı bir fark yoktur. 
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4.3.9. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik 

Yeterlilikleri ile Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve Kaygıları Düzeyine 

İlişkin Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği 

ölçeğinden alınan toplam puanlar ve alt boyut puanları ile kaynaştırma eğitimi ile 

ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeğinden alınan toplam puanlar ve alt boyut 

puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla verilere Pearson korelasyon 

analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarında p<.05 değeri bulunduğu durumlarda 

değişkenler arasında ilişki olduğu yorumuna gidilmiş ve “r” sayısı değerleri 

incelenmiştir. Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılmıştır;  

r<0.2 ise çok zayıf ilişki yada korelasyon yok 

0.2-0.4 arasında ise zayıf korelasyon 

0.4-0.6 arasında ise orta şiddette korelasyon 

0.6-0.8 arasında ise yüksek korelasyon 

0.8> ise çok yüksek korelasyon 

Tablo 4.16: Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği puanının kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar puanı ile karşılaştırması korelasyon analizi 

istatistikleri 

 N 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

Öğretmen Yeterliliği 

& 

Duygu, Tutum, Kaygı Düzeyi 
109 -.424 .000 

 

Ankete katılan öğretmenlerin öğretmen yeterliliği ölçeğinden aldıkları puanlar 

ile duygu, tutum ve kaygı ölçeğinden aldıkları puanların karşılaştırmasına yönelik 

analiz sonuçları Tablo 4.16.’da gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum 

ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin görülmesi amacıyla verilere Pearson 

korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik 

puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı düzeyleri ölçeğinden 
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alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında negatif yönlü 

orta seviyede korelasyon (r = -.424; p<.05) görülmüştür. 

Tablo 4.17: Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği puanının kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile karşılaştırması korelasyon 

analizi istatistikleri 

 N 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

Öğretmen Yeterliliği 

& 

Duygu Düzeyi Alt Boyutu 

109 -.456 .000 

Öğretmen Yeterliliği 

& 

Tutum Düzeyi Alt Boyutu 
109 .000 .998 

Öğretmen Yeterliliği 

& 

Kaygı Düzeyi Alt Boyutu 
109 -.356 .000 

Ankete katılan öğretmenlerin öğretmen yeterliliği ölçeğinden aldıkları puanlar 

ile duygu alt boyutu, tutum alt boyutu ve kaygı alt boyutu ölçeğinden aldıkları 

puanların karşılaştırmasına yönelik analiz sonuçları Tablo 4.17.’de gösterilmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt boyutu ve kaygı alt boyutu 

düzeyleri arasındaki ilişkinin görülmesi amacıyla verilere Pearson korelasyon analizi 

uygulanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik 

puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu ölçeğinden alınan puanlar 

ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında negatif yönlü orta seviyede 

korelasyon (r = -.456; p<.05) görülmüştür. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik 

puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutum alt boyutu ölçeğinden alınan puanlar 

ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında ilişki bulunamamıştır (r =.000; 

p>.05). 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik 

puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili kaygı alt boyutu ölçeğinden alınan puanlar 

ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında negatif yönlü zayıf seviyede 

korelasyon (r = -.356; p<.05) görülmüştür. 
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Tablo 4.18: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar puanının 

kaynaştırma uygulamalarında öğretim yeterliliği, işbirliği yeterliliği ve sınıf yönetimi 

yeterliliği alt boyutları ile karşılaştırması korelasyon analizi istatistikleri 

 N 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

Duygu, Tutum, Kaygı Düzeyi 

& 

Öğretim Yeterliliği Alt Boyutu 

109 -.387 .000 

Duygu, Tutum, Kaygı Düzeyi 

& 

İşbirliği Yeterliliği Alt Boyutu 
109 -.375 .000 

Duygu, Tutum, Kaygı Düzeyi 

& 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği Alt Boyutu 
109 -.382 .000 

 

Ankete katılan öğretmenlerin duygu, tutum ve kaygı ölçeğinden aldıkları 

puanları ile öğretim yeterliliği alt boyutu, işbirliği yeterliliği alt boyutu ve sınıf 

yönetimi yeterliliği alt boyutu ölçeğinden aldıkları puanların karşılaştırmasına 

yönelik analiz sonuçları Tablo 4.18.’de gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı düzeyleri ile öğretim yeterliliği, 

işbirliği yeterliliği ve sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutları arasındaki ilişkinin 

görülmesi amacıyla verilere Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı 

düzeylerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim yeterliliği ile korelasyonu 

incelendiğinde, değişkenler arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -

.387; p<.05) görülmüştür. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı 

düzeylerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim yeterliliği ile korelasyonu 

incelendiğinde, değişkenler arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -

.375; p<.05) görülmüştür. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı 

düzeylerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim yeterliliği ile korelasyonu 

incelendiğinde, değişkenler arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -

.382; p<.05) görülmüştür. 
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Tablo 4.19: Kaynaştırma uygulamalarında öğretim yeterliliği alt boyutu puanının 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile karşılaştırması 

korelasyon analizi istatistikleri 

 N 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

Öğretim Yeterliliği Alt Boyutu 

& 

Duygu Düzeyi Alt Boyutu 

109 -.386 .000 

Öğretim Yeterliliği Alt Boyutu 

& 

Tutum Düzeyi Alt Boyutu 
109 -.001 .991 

Öğretim Yeterliliği Alt Boyutu  

& 

Kaygı Düzeyi Alt Boyutu 
109 -.348 .000 

 

Ankete katılan öğretmenlerin öğretim yeterliliği alt boyutu ölçeğinden aldıkları 

puanlar ile duygu alt boyutu, tutum alt boyutu ve kaygı alt boyutu ölçeğinden 

aldıkları puanların karşılaştırmasına yönelik analiz sonuçları Tablo 4.19.’da 

gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim 

yeterlilikleri alt boyutu ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt 

boyutu ve kaygı alt boyutu düzeyleri arasındaki ilişkinin görülmesi amacıyla verilere 

Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında 

negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -.386; p<.05) görülmüştür. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutum alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında ilişki 

bulunamamıştır (r = -.001; p>.05). 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretim 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili kaygı alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında 

negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -.348; p<.05) görülmüştür. 
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Tablo 4.20: Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği yeterliliği alt boyutu puanının 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile karşılaştırması 

korelasyon analizi istatistikleri 

 N 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

İşbirliği Yeterliliği Alt Boyutu 

& 

Duygu Düzeyi Alt Boyutu 

109 -.435 .000 

İşbirliği Yeterliliği Alt Boyutu 

& 

Tutum Düzeyi Alt Boyutu 
109 .057 .556 

İşbirliği Yeterliliği Alt Boyutu  

& 

Kaygı Düzeyi Alt Boyutu 
109 -.346 .000 

 

Ankete katılan öğretmenlerin işbirliği yeterliliği alt boyutu ölçeğinden aldıkları 

puanlar ile duygu alt boyutu, tutum alt boyutu ve kaygı alt boyutu ölçeğinden 

aldıkları puanların karşılaştırmasına yönelik analiz sonuçları Tablo 4.20.’de 

gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik işbirliği 

yeterlilikleri alt boyutu ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt 

boyutu ve kaygı alt boyutu düzeyleri arasındaki ilişkinin görülmesi amacıyla verilere 

Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik işbirliği 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında 

negatif yönlü orta seviyede korelasyon (r = -.435; p<.05) görülmüştür. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik işbirliği 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında ilişki 

bulunamamıştır (r = .057; p>.05). 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik işbirliği 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında 

negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -.346; p<.05) görülmüştür. 
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Tablo 4.21: Kaynaştırma uygulamalarında sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutu 

puanının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt boyutları ile 

karşılaştırması korelasyon analizi istatistikleri 

 N 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği Alt Boyutu 

& 

Duygu Düzeyi Alt Boyutu 

109 -.412 .000 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği Alt Boyutu 

& 

Tutum Düzeyi Alt Boyutu 
109 -.060 .533 

Sınıf Yönetimi Yeterliliği Alt Boyutu  

& 

Kaygı Düzeyi Alt Boyutu 
109 -.263 .006 

 

Ankete katılan öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutu ölçeğinden 

aldıkları puanlar ile duygu alt boyutu, tutum alt boyutu ve kaygı alt boyutu 

ölçeğinden aldıkları puanların karşılaştırmasına yönelik analiz sonuçları Tablo 

4.21.’de gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

sınıf yönetimi yeterlilikleri alt boyutu ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt 

boyutu, tutum alt boyutu ve kaygı alt boyutu düzeyleri arasındaki ilişkinin görülmesi 

amacıyla verilere Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik sınıf yönetimi 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında 

negatif yönlü orta seviyede korelasyon (r = -.412; p<.05) görülmüştür. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik sınıf yönetimi 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında ilişki 

bulunamamıştır (r = -.060; p>.05). 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik sınıf yönetimi 

yeterlilikleri alt boyutu puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu 

ölçeğinden alınan puanlar ile korelasyonu incelendiğinde, değişkenler arasında 

negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon (r = -.263; p<.05) görülmüştür. 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

Yapılan çalışmanın bu bölümünde öncelikle alt problemler için elde ettiğimiz 

bulgular ve sonuçlar yer alacak ardından araştırmamızın temel konusu ile ilgili 

bulgular değerlendirilerek sonuçlar aktarılacaktır. 

Birinci alt problem “Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik cinsiyete 

göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. Özel olarak işbirliği 

yeterliliği faktörünün cinsiyete göre değerlendirilmesinde anlamlı bir fark 

görülmüştür. Kadın öğretmenlerin iş birliği yeterliliğinin, erkek öğretmenlerin 

işbirliği yeterliliğine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Verilerin test sonuçları 

göz önüne alındığında kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretmen yeterliliğinde 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

İkinci alt problem “Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar 

cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. Verilerin test 

sonuçları göz önüne alındığında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Üçüncü alt problem “Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik deneyim 

süresine göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. Verilerin test 

sonuçları göz önüne alındığında deneyim süresine göre anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

Dördüncü alt problem “Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar 

deneyim süresine göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. Özel 

olarak duygu faktörünün deneyim süresine göre değerlendirilmesinde anlamlı bir 

fark görülmüştür. 6-10 yıl arası deneyim süresine sahip öğretmenlerin duygu 

faktöründen aldıkları puanların ortalamalarının, diğer deneyim süresine sahip 

öğretmenlerin duygu faktöründen aldıkları puan ortalamalarına göre daha düşük 

olduğu görülmektedir. Verilerin test sonuçları göz önüne alındığında deneyim 

süresine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Beşinci alt problem “Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik hizmet içi 

eğitim alma durumuna göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. 
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Verilerin test sonuçları göz önüne alındığında hizmet içi eğitim alma durumuna göre 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Altıncı alt problem “Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar 

hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılık göstermekte midir?” olarak 

belirlenmiştir. Verilerin test sonuçları göz önüne alındığında hizmet içi eğitim alma 

durumuna göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Yedinci alt problem “Kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik yakın 

çevresinde engelli birey olma durumuna göre farklılık göstermekte midir?” olarak 

belirlenmiştir. Verilerin test sonuçları göz önüne alındığında yakın çevresinde engelli 

birey olma durumuna göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Sekizinci alt problem “Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar 

yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre farklılık göstermekte midir?” 

olarak belirlenmiştir. Özel olarak duygu faktörünün yakın çevresinde engelli birey 

olma durumuna göre değerlendirilmesinde anlamlı bir fark görülmüştür. Yakın 

çevresinde engelli birey olan öğretmenlerin duygu faktöründen aldıkları puanların 

ortalamalarının, yakın çevresinde engelli birey olmayan öğretmenlerin duygu 

faktöründen aldıkları puan ortalamalarına göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Verilerin test sonuçları göz önüne alındığında yakın çevresinde engelli birey olma 

durumuna göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Bu çalışmanın temel konusu olan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum 

ve kaygıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde öncelikle kaynaştırma 

uygulamalarında öğretmen yeterliliği puanlarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili 

duygu, tutum ve kaygılar puanları ile karşılaştırılması yapılmıştır.  

Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinden alınan puanların 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı puanları ile korelasyonu 

incelenmiştir. Öğretmen yeterliliği ile duygu, tutum ve kaygı arasında negatif yönlü 

orta seviyede korelasyon görülmüştür.  

Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliliği ölçeğinden alınan puanların 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt boyutu, kaygı alt boyutu 

puanları ile korelasyonu incelenmiştir. Öğretmen yeterliliği ile duygu alt boyutu 

arasında negatif yönlü orta seviyede; öğretmen yeterliliği ile kaygı alt boyutu 
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arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon görülmüştür. Öğretmen yeterliliği 

ile tutum alt boyutu arasında ilişki bulunamamıştır.  

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı puanlarının kaynaştırma 

uygulamalarında öğretim yeterliliği alt boyutu, işbirliği yeterliliği alt boyutu, sınıf 

yönetimi yeterliliği alt boyutu puanları ile korelasyonu incelenmiştir. Duygu, tutum 

ve kaygı ile öğretim yeterliliği alt boyutu arasında negatif yönlü zayıf seviyede; 

duygu, tutum ve kaygı ile işbirliği yeterliliği alt boyutu arasında negatif yönlü zayıf 

seviyede; duygu, tutum ve kaygı ile sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutu arasında 

negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon görülmüştür. 

Kaynaştırma uygulamalarında öğretim yeterliliği alt boyutundan alınan 

puanların kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt boyutu, kaygı alt 

boyutu puanları ile korelasyonu incelenmiştir. Öğretim yeterliliği alt boyutu ile 

duygu alt boyutu arasında negatif yönlü zayıf seviyede; öğretim yeterliliği alt boyutu 

ile kaygı alt boyutu arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon görülmüştür. 

Öğretim yeterliliği alt boyutu ile tutum alt boyutu arasında ilişki bulunamamıştır. 

Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği yeterliliği alt boyutundan alınan 

puanların kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt boyutu, kaygı alt 

boyutu puanları ile korelasyonu incelenmiştir. İşbirliği yeterliliği alt boyutu ile duygu 

alt boyutu arasında negatif yönlü orta seviyede; işbirliği yeterliliği alt boyutu ile 

kaygı alt boyutu arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon görülmüştür. 

İşbirliği yeterliliği alt boyutu ile tutum alt boyutu arasında ilişki bulunamamıştır.  

Kaynaştırma uygulamalarında sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutundan alınan 

puanların kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutu, tutum alt boyutu, kaygı alt 

boyutu puanları ile korelasyonu incelenmiştir. Sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutu ile 

duygu alt boyutu arasında negatif yönlü orta seviyede; sınıf yönetimi yeterliliği alt 

boyutu ile kaygı alt boyutu arasında negatif yönlü zayıf seviyede korelasyon 

görülmüştür. Sınıf yönetimi yeterliliği alt boyutu ile tutum alt boyutu arasında ilişki 

bulunamamıştır.  

5.2. Tartışma 

Sınıf Öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri 

incelendiğinde, öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliği ortalamalarının en yüksek 

puana sahip olduğu, ardından öğretim yeterliliği ortalama puanının geldiği ve 
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işbirliği yeterliğinin ise en düşük ortalama puana sahip olduğu bulunmuştur (Tablo 

4.2). Araştırmanın bu bulgusu, ABD'de 144 ortaokul öğretmeninin öz-yeterlik 

inançlarını inceleyen Smith (2012) ile Gana’da 134 sınıf öğretmeninin özyeterlik 

inançlarını inceleyen Kuyini, Desai ve Sharma (2020)’nın araştırma bulguları ile 

benzerdir. Aynı zamanda Savolainen et al. (2012) Güney Afrikalı öğretmenlerin 

davranışları yönetme konusunda daha olumlu öz-yeterlik sahibi olduğunu öğretim 

stratejileri hakkında daha az olumlu özyeterliğe sahip olduğunu gösteren araştırma 

bulguları ile paraleldir. 

Yapılan bu çalışmada öğretmen yeterliliğinin cinsiyet, deneyim süresi, hizmet 

içi eğitim alma, çevresinde engelli birey olma faktörlerinden etkilenmediği 

görülmüştür. Özel olarak, işbirliği yeterliliği alt boyutunun cinsiyet faktöründen 

etkilendiği belirlenmiştir. Akbulut (2020) tarafından yapılan çalışma sınıf 

öğretmenlerinin öz yeterlilik algısı ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutumu 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Öğretmenin öz yeterliliği ile cinsiyet, deneyim 

süresi, hizmet içi eğitim alma durumu arasında anlamlı bir farklılık görülmemiş 

yakın çevresinde engelli birey olma durumu arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

Halil ve İnceler (2020) tarafından yapılan araştırmanın amacı; okul öncesi ve 

sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının 

incelenmesidir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine 

ilişkin tutum puanları cinsiyet ve aldıkları özel eğitim dersi sayısı değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Diğer taraftan, okudukları program, 

özel eğitim dersini alma durumu ve yakın çevresinde özel gereksinime sahip birey 

olup olmaması değişkenleri açısından ise anlamlı farklılıklar göstermiştir. Bu 

çalışmada ise kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutumların cinsiyet, hizmet içi eğitim alma 

ve yakın çevresinde engelli birey olma durumuna göre farklılık görülmemiştir. 

Yapılan çalışma doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik yeterliliklerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum 

ve kaygı düzeyleri arasında negatif orta zayıf seviyede ilişki olduğu görülmüştür. 

Özcan (2020) tarafından yapılan çalışmada kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, 

tutum ve kaygıların, kaynaştırma uygulamalarındaki öğretmen yeterliliklerini 

yordama gücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Yapılan çalışma sonucunda öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

yeterlilikleri ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları arasında ilişki 

bulunamamıştır. Bu sonucun aksine olan bir çalışma Akbulut (2020) tarafından 

yapılmıştır ve konusu sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik algısı ile kaynaştırma 

eğitimine yönelik tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma sonucunda 

öğretmen öz yeterliliği ile kaynaştırma eğitimine yönelik tutumu arasında doğrusal 

ilişki görülmüştür. Benzer şekilde bu çalışmadaki sonucun aksine bir başka sonuç ise 

Kuittinen (2017) tarafından yapılan çalışma öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine 

yönelik tutumları ile öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde 

görülmüştür. Çalışmanın sonucuna göre hizmet içi eğitim alma durumu ile öğretmen 

öz yeterliliği ve tutum arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen öz 

yeterliliği ile tutum arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Karasu (2019) 

tarafından yapılan çalışma sonucunda öğretmenlerin duygu, tutum ve kaygıları ile 

yeterlilikleri hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılaşmaktadır. Cinsiyet ise 

duygu, tutum, kaygı ve öğretmen yeterliliğini etkilemeyen faktör olarak saptanmıştır. 

Saloviita (2020) tarafından yapılan çalışmanın amacı, öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırma kapsamında özel eğitim 

öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden veri toplanmıştır. 

Araştırma sonucuna göre özel eğitim öğretmenleri en yüksek tutum puanına sahip 

iken sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin belirgin oranda düşük tutum 

puanına sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen öz yeterliliği ile kaynaştırma 

eğitimine yönelik tutum arasında zayıf ilişki tespit edilmiştir. Kaynaştırma eğitimine 

yönelik tutumlar diğer faktörlere göre incelendiğinde belirgin bir farklılık 

görülmemiştir. 

Yapılan çalışmada öğretmen yeterliliği, işbirliği yeterliliği alt boyutu ve sınıf 

yönetimi yeterliliği alt boyutu ile duygu arasında negatif yönlü orta seviyede ilişki 

belirlenmiş, öğretim yeterliliği ile duygu arasında ise negatif yönlü zayıf seviyede 

ilişki olduğu görülmüştür. Duygu faktörü cinsiyet, deneyim süresi ve yakın 

çevresinde engelli birey olma durumlarından da etkilenmektedir. Cinsiyet etkisinde 

erkeklerin duygu puanlarının daha yüksek olduğu, deneyim süresi etkisinde 6-10 yıl 

arası deneyime sahip olanların duygu puanlarının daha yüksek olduğu, yakın 

çevresinde engelli birey olma durumunda ise yakın çevresinde engelli birey 

bulunanların duygu puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Özcan (2020) 
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tarafından yapılan çalışmada kullanılan faktörlerden yakın çevresinde engelli birey 

olma durumu, deneyim süresi bu çalışmada da yer almaktadır. Özcan (2020) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre yakın çevresinde engelli birey olan 

öğretmenlerin duygu puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, bu 

sonucun tersi görülmektedir. Bu farklılığın sebebi çalışılan örneklemi etkileyen diğer 

faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Bayar ve Üstün (2017) tarafından yapılan 

çalışmada kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygıların yaş, cinsiyet, 

mezuniyet, hizmet içi eğitim alma ve tecrübe arasındaki ilişki incelenmiştir. Duygu 

ve kaygı alt faktörleri ile hizmet içi eğitim alma durumu arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Ayrıca kaygı alt boyutu ile cinsiyet arasında da anlamlı fark 

bulunmuştur. Bu çalışmada, bu farklılık görülmemiştir. Toy (2015) tarafından 

yapılan çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik inançları ile 

kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının belli değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğinin saptanması ve arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Araştırma sonucunda öğretmen öz yeterlilik inançlarının cinsiyet ve mesleki kıdeme 

göre farklılaştığı görülmüştür. Kaynaştırma eğitimine yönelik öz yeterlilik 

inançlarının ise cinsiyet, mesleki kıdem, özel eğitim alma durumu faktörleri ile 

farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise cinsiyet, deneyim süresi, hizmet 

içi eğitim alma durumu faktörlerine göre öğretmen yeterliliğinde farklılık 

görülmemiştir. 

Literatür incelendiğinde yapılan benzer çalışmalarda kaynaştırma 

uygulamalarında öğretmen yeterliliği ile öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine 

yönelik duygu tutum ve kaygıları arasında doğrusal ilişki bulunmuştur. Diğer yandan 

öğretmen yeterliliği ve öğretmenin duygu, tutum ve kaygısı, betimsel faktörlere göre 

incelendiğinde literatürdeki çalışmalarda farklılıklar görülmektedir. Bunun sebebi 

çalışılan örneklem değişikliği ve örneklemi etkileyen diğer faktörler olarak 

değerlendirilebilir. Örneklemi etkileyen faktörlerin sonuçlarda farklılıklara yol açtığı 

düşünülebilir. Daha büyük örneklem kümeleri üzerinde betimsel değişkenler 

artırılarak yapılacak bir çalışma ile belirlenen faktör diğer betimsel değişkenlere göre 

sabit tutularak yapılacak çalışmalar, betimsel değişkenlere göre daha sağlıklı 

sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 

 



71 
 

5.3. Öneriler 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterliliklerinin cinsiyet 

faktöründen etkilendiği görülmüştür. Erkek öğretmenlerin iş birliği yeterliliği 

konusunda daha olumlu sonuç aldığı görülmektedir. Oluşturulan çalışma grupları ile 

öğretmenlerin iş birliği yeterliliğinin cinsiyete göre farklılaşmasını engelleyecek 

motivasyon unsuru yaratılabilir. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duygu alt boyutunun 

deneyim süresinden etkilendiği görülmektedir. Bu etkinin önüne geçebilmek için 

farklı deneyim süresine sahip öğretmenlerin deneyim ve deneyime yönelik 

duygularını paylaşabildiği toplantılar düzenlenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duygularının yakın 

çevresinde engelli birey olma durumuna göre değiştiği görülmektedir. Özellikle 

yakın çevresinde engelli birey olan öğretmenlerin duygu alt boyutundan daha yüksek 

puan aldığı görülmüştür. Yakın çevresinde engelli birey olan öğretmenlerin duygu ve 

deneyimlerini paylaştığı seminerler bu etkinin azaltılmasında faydalı olabilecektir. 

Ayrıca yakın çevresinde engelli birey bulunmayan öğretmenlerin bu konuda tecrübe 

edinmesini sağlayacak bireysel çalışmalar yapması sağlanabilir. 

Örneklemi etkileyen faktörlerin sonuçlarda farklılıklara yol açtığı görülmüştür. 

Daha büyük örneklem kümeleri üzerinde betimsel değişkenler artırılarak yapılacak 

bir çalışma ile belirlenen faktör diğer betimsel değişkenlere göre sabit tutularak 

yapılacak çalışmalar, betimsel değişkenlere göre daha sağlıklı sonuçlar elde 

edilmesini sağlayacaktır. 

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilikleri ile 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi konusunda yapmış olduğumuz bu çalışma İstanbul ili Avrupa 

bölgesindeki devlet ve özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışma farklı bölgelerde, farklı seçim metotları ile tekrarlanabilir 

ve kapsamı genişletilebilir. 

Bu çalışmada Sharma et al. (2011) tarafından geliştirilen “Kaynaştırma 

Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği” ve Forlin et al. (2011) tarafından 

geliştirilen “Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılar Ölçeği” 

kullanılmıştır. Farklı ölçekler kullanılarak çalışma yinelenebilecektir. 
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Bu çalışmada cinsiyet, deneyim süresi, hizmet içi eğitim alma durumu, yakın 

çevresinde engelli birey olma durumu faktörleri kullanılmıştır. Farklı demografik 

faktörlerin etkileri çalışmaya eklenerek, eklenen bu faktörlerin etkilerinin 

görülebileceği bir çalışma yapılabilecektir. 
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EK 1: Anket 

 

Sınıf öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterlilikleri ile 

Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve Kaygıları Arasındaki İlişki 
 

 

Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Savaş AKGÜL ve İsmail FİLİZ tarafından yürütülen, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı İlkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerine yönelik bir çalışmadır.   

 

Çalışmanın amacı, Sınıf öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterlilikleri ile 

Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu Tutum ve Kaygıları Arasındaki İlişki ile ilgili bilgi 

toplamaktır.  

 

Çalışmaya katılım gönüllülük temelinde olmalıdır.  Ankette, sizden kimlik belirleyici hiçbir bilgi 

istenmemektedir. 

 

Cevaplarınız gizli tutulacak ve sadece araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir; elde 

edilecek bilgiler bilimsel yayınlarda kullanılacaktır.  

 

Bu çalışmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz 

 

 

 

Cinsiyetiniz       □Kadın,                  □ Erkek 

Branşınız  

Kaç Yıllık Deneyime Sahipsiniz □ 1-5,   □6-10,    □11-15,    □16 ve üstü 

Hizmet İçi Eğitim Alma Durumunuz □Eğitim Aldım,    □ Eğitim Almadım 

Yakın Çevrenizde Engelli Birey Var mı?  □ Var,    □Yok 

 

  



84 
 

Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ölçeği 

Bu anket, kaynaştırma sınıf ortamı yaratmada rutin sınıf aktivitelerinin başarısını etkileyen faktörlerin 

doğasını anlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Lütfen her bir ifade hakkındaki fikrinizi en iyi temsil eden numarayı daire içine alınız. 

1 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2 

Katılmıyorum 

3 

Kısmen 

Katılmıyorum 

4 

Kısmen 

Katılıyorum 

5 

Katılıyorum 

6 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 

1 
Öğrencilere, davranışları hakkındaki beklentilerimi açıkça ifade 

ederim. 
1    2    3    4    5    6 

2 
Rahatsız edici ya da gürültü yapan bir öğrenciye karşı 

soğukkanlı/sakin davranabilirim. 
1    2    3    4    5    6 

3 Velilerin, okula gelmeleri konusunda rahat hissetmelerini sağlarım. 1    2    3    4    5    6 

4 
Ailelere, çocuklarının okul başarılarına yardım etmeleri konusunda 

destek veririm. 
1    2    3    4    5    6 

5 Öğrettiğim konu hakkında öğrenci yeterliliklerini ölçebilirim. 1    2    3    4    5    6 

6 Yetenekli öğrencilere uygun koşulları sağlayabilirim. 1    2    3    4    5    6 

7 
Sınıf ortamında oluşabilecek istenmeyen davranışları engelleme 

konusunda kendime güvenirim. 
1    2    3    4    5    6 

8 Sınıftaki istenmeyen davranışları kontrol ederim. 1    2    3    4    5    6 

9 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ebeveynlerinin okul 

aktivitelerine katılımlarını sağlamada kendime güveniyorum. 
1    2    3    4    5    6 

10 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun 

etkinlikleri tasarlamada kendime güveniyorum. 
1    2    3    4    5    6 

11 Çocukların sınıf kurallarına uymasını sağlarım. 1    2    3    4    5    6 

12 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için eğitsel planları 

düzenlemede diğer kişilerle (konuşma terapisti, diğer öğretmenler 

vb.) işbirliği yapabilirim. 

1    2    3    4    5    6  

13 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi için diğer 

profesyonellerle ve ilgili personellerle (sosyal hizmet çalışanı, diğer 

öğretmenler vb.) ortaklaşa çalışabilirim. 

1    2    3    4    5    6 

14 
Öğrencilerin ikişerli veya gruplar halinde çalışmalarını sağlama 

konusunda kendime güvenirim. 
1    2    3    4    5    6  

15 
Çeşitli değerlendirme stratejilerini (portfolyo değerlendirmesi, 

performansa dayalı değerlendirme vb.) kullanırım. 
1    2    3    4    5    6   

16 
Kaynaştırma eğitimi ile ilgili yasa ve politikalar hakkında insanları 

bilgilendirmede kendime güveniyorum. 
1    2    3    4    5    6   

17 Saldırgan öğrencilerle başa çıkma konusunda kendime güvenirim. 1    2    3    4    5    6   

18 
Öğrencilerin kafası karıştığında alternatif açıklamalar sunar ve 

örnekler veririm. 
1    2    3    4    5    6 
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Aşağıdaki ifadeler normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim alan, farklı geçmişlere ve 

yeteneklere sahip öğrencileri içeren kaynaştırma eğitimine ilişkindir. Vereceğiniz 

cevaplar sayesinde mevcut program yeniden düzenlenebilecek veya tamamen 

değiştirilebilecektir. 

Lütfen size en uygun olan cevabı daire içine alınız. 

 

 

 

 

 

1 
Kaynaştırma öğrencilerinin sınıf arkadaşları tarafından 

kabul edilmeyeceğine dair endişelerim var. 
1    2    3    4 

2 Sonunda bir engelli olacağımı düşünmek beni korkutur. 1    2    3    4 

3 
Düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanan 

öğrenciler normal sınıf ortamında yer almalıdır.  
1    2    3    4 

4 

Kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu bir sınıftaki tüm 

öğrencilere gerekli özeni gösterme konusunda 

endişelerim var. 

1    2    3    4 

5 
Özel eğitime ihtiyaç duyan insanlarla iletişimimi 

olabildiğince kısa tutarım. 
1    2    3    4 

6 
Dikkat eksikliği olan öğrenciler normal sınıf ortamında 

bulunmalıdır. 
1    2    3    4 

7 
Sınıfımda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda iş 

yükümün artacağını düşünürüm. 
1    2    3    4 

8 
İletişim teknolojilerine (Braille Alfabesi/ İşaret Dili gibi) 

ihtiyaç duyan öğrenciler normal sınıflarda bulunmalıdır. 
1    2    3    4 

9 
Eğer herhangi bir engelim olsaydı kendimi kötü 

hissederdim. 
1    2    3    4 

10 
Sınıfımda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda 

daha fazla stresli olacağımı düşünürüm. 
1    2    3    4 

11 
Engelli bir birey ile karşılaştığımda ona bakmaya 

korkarım. 
1    2    3    4 

12 
Sınavlarda sıkça başarısız olan öğrenciler normal sınıf 

ortamında bulunmalıdır. 
1    2    3    4 

13 
Ciddi fiziksel engeli olan insanlarla karşılaştığımda 

yaşadığım ilk şoku atlatmakta zorlanırım. 
1    2    3    4 

14 

Kaynaştırma öğrencilerine eğitim verme konusunda 

gerekli bilgi ve becerilere sahip olmadığım için 

endişeliyim. 

1    2    3    4 

15 
Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyaç duyan 

öğrenciler normal sınıf ortamında bulunmalıdır. 
1    2    3    4 

 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

1 2 3 4 
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