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ÖZET  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK 

    PİLOT BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) 
 
Okul öncesi eğitim çocukların fiziksel, duyuşsal, psikomotor, özbakım ve bilişsel gelişimini 

destekleyen ilk formal eğitim sürecidir. Çocukların gelişimlerinin çok hızlı olduğu bu kritik 
dönemde okul öncesi eğitim çocuklara öğrenme fırsatı sağladığı için çocukların okul öncesi 
eğitime katılımı desteklenmelidir.  Okul öncesi eğitim özel gereksinimli çocuklar dâhil tüm 
çocukların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanarak eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp, onları ilkokula 
hazırlamayı hedefler. Okul öncesi eğitimde özel gereksinimli çocukların kaynaştırma eğitimi 
yoluyla sürece dâhil olmaları desteklenmelidir.  Kaynaştırma eğitiminin başarısında birçok faktör 
var iken farklı özellikleri olan kaynaştırma öğrencileri ile çalışması gereken öğretmenlerin bu 
konuya yönelik yeterlilik ve tutumları kaynaştırma eğitiminin başarısında önem taşımaktadır. Bu 
nedenle bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerin görüş ve öneriler alınarak, Kaynaştırma 
Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı geliştirilmiş ve geliştirilen bu programın 
öğretmenlerin yeterlilik ve tutumlarına etkisi incelenmiştir.  Ayrıca öğretmenlerin katıldıkları 
hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri alınarak, ileride düzenlenecek olan hizmet içi eğitimlere 
yönelik önerilerine yer verilmiştir.  

Araştırmaya Adana merkez ilçelerinden 15 okul öncesi öğretmeni gönüllülük esası ile 
katılmıştır. Araştırmada öğretmen yeterlilik ve tutumlarını inceleyebilmek için karma yöntem 
kullanılmıştır, araştırma deseni olarak da sıralayıcı araştırıcı yaklaşım tercih edilmiştir.  
Araştırma verileri, ihtiyaç analizi formu, araştırmaya katılan öğretmenlere ön test ve son test 
olarak uygulanan Kaynaştırma Öğretmen Yeterlilik Ölçeği (KÖYÖ) ve Kaynaştırmaya İlişkin 
Tutum Ölçeği,   hizmet içi eğitimden sonra öğretmen görüş ve önerilerini almak için Açık Uçlu 
Sorular Formu ve derinlemesine bilgi edinmek için Odak Grup Görüşme Soruları kullanılarak 
toplanmıştır. Araştırmada ölçme araçlarının uygulaması sonucunda elde edilen nicel verilerin 
değerlendirmesinde SSPS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) programı kullanılmıştır. Nitel 
verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde dağılımları alınarak elde edilen bulgular 
sunulmuştur. Odak grup görüşme sorularında ise öğretmenlerin görüşleri değişiklik yapılmadan 
sunulmuştur. Araştırmada öğretmenlerin genel olarak kendilerini yeterli hissettikleri ve olumlu 
tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Düzenlenen hizmet içi eğitim öğretmenlerin 
yeterlilik ve tutum puanlarını olumlu etkilemiştir. Öğretmenler kaynaştırma eğitiminde 
kendilerini genel olarak yeterli hissetseler de eğitime ihtiyaç duydukları yönünde görüş 
bildirmişler. Öğretmen tutumunda ise sağlanan destek eğitim hizmetleri, sınıf mevcudu, 
öğretmenlere düzenlenen eğitimler ve kaynaştırma eğitiminde rol alan diğer kişilerle işbirliğinin 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  
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ABSTRACT 

DEVELOPİNG A PİLOT İN-SERVİCE TRAİNİNG PROGRAMME FOR PRE-SCHOOL TEACHERS 

TO İNCLUSİVE EDUCATİON APPLİCATİONS (IN ADANA CONTEXT) 

Pre-school education is the first formal training period to support children's physical, 
affective, psychomotor, self-care and cognitive development. As the pre-school education 
provides opportunities for children to learn in this critical period when children’s development is 
so fast, the participation of children in pre-school education should be supported. Pre-school 
education aims to provide equality of opportunity in education and prepare them for primary 
school in accordance with the needs of all children including special needs children. Special needs 
children should be encouraged to be involved in pre-school education by inclusive education. 
While there are many factors in the success of the inclusive education, it is important for the 
success of inclusive education that the teachers who have to work with the inclusive students of 
different characteristics have necessary qualifications and attitudes. For this reason, In-service 
Training Program for Mainstreaming Practices was developed by taking the opinions and 
suggestions of pre-school teachers in this research and the effect of this program on teachers' 
efficacy and attitudes was examined. In addition, the opinions of the teachers about the in-service 
training program they attended were taken and suggestions for in-service training to be organized 
in the future were included. 

15 pre-school teachers from the central districts of Adana participated in the research 
based on volunteerism. A mixed method was used to investigate teacher competence and 
attitudes in the research, and a sequential researcher approach was chosen as research design. 
The research data were collected by using the Inclusion Teacher Proficiency Scale (KÖYÖ) and 
Attitude towards Inclusion Scale applied as pre-test and post-test, an Open-ended Questionnaire 
Form to get teachers' opinions and suggestions after in-service training and the Focus Group 
Interview Questions to obtain in-depth information. The SPSS (Statistical Program for Social 
Sciences) program was used to evaluate the quantitative data in the research. In the analysis of 
qualitative data, frequency and percentage distributions were taken. In the focus group interview 
questions, the opinions of the teachers were presented without any changes. In the study, teachers 
were generally found to feel competent and have positive attitudes. The in-service training 
affected the teachers' efficacy and attitude scores positively. Though teachers generally feel 
competent in inclusive education, they stated that they need training for inclusive education. It 
was concluded that support education services, classroom size, trainings for teachers and 
cooperation with other people involved in inclusive education are effective in the teacher’s 
attitude.     
Keywords: Pre-school Education, Inclusive Education, In-service Training, Teacher Efficacy in 

Inclusive Education, Teacher Attitudes in Inclusive Education  

 

Advisor: Assist. Prof. Cenk AKAY, Mersin University, Institute of Education Sciences, Department 

of Education Sciences, Curriculum and Instruction Program, Mersin 
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1. GİRİŞ 

 

Bu bölüm problem durumu, araştırmanın amacı, problem cümlesi ve alt problemler, 

araştırmanın önemi, araştırmanın sayıltıları, araştırmanın sınırlılıkları ve tanımlar kısmını 

içermektedir.  

1.1. Problem Durumu 

 

Eğitim doğumla başlayan ve tüm hayatımız boyunca devam eden bir süreçtir. Eğitim 

bireylerde davranış oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Eğitim sürecinden geçen kişinin 

davranışlarında bir değişme olması beklenmektedir (Demirel, 2012; Dönmezler, 2003). Erken 

çocukluk dönemi  birey açısından; insan hayatının ilk basamağını oluşturan ve gelişimin hızlı 

yaşandığı kritik bir dönemdir (Deniz,2011; Güven ve Azkeskin, 2010). Bu dönemde alınan 

eğitimin çocukların gelişiminde oldukça önemli olduğu, gelecekte alacakları eğitimin temelini 

oluşturduğu söylenebilir.  

Okul öncesi eğitim; çocukların  fiziksel, duyuşşal, psikomotor, bilissel ve özbakım 

becerilerinde gelişimini destekleyen, çocukların ilk  formal eğitim sürecidir.  Her çocuk farklı bir 

genetik yapıyla dünyaya gelir, fakat çevreden gelen uyaranlar çocukların gelişimlerini destekler, 

bu açıdan bakıldığında okul öncesi eğitim çocukların gelişimlerini destekleyerek, çocuklara farklı 

etkinlikler sunarak, akranlarıyla bir arada olma imkânı tanır. Okul öncesi eğitim ile ilgili alan 

yazın incelendiğinde birçok tanım bulunmaktadır, bu tanımlar doğumdan ilkokula kadar geçen 

sürede çocukların gelişimlerini destekleyen (bilişsel, psikomotor, özbakım, sosyal duygusal, 

devinişsel ve dil gelişimi ) sistemli eğitim süreci olarak açıklanabilir (Çerezci, 2015; MEB, 2013; 

Yıldırım 2008 ). Bu kritik dönemlerde çocuklara gerekli öğrenme fırsatı verilmesi çocuklara katkı 

sağlayabilir (Senemoğlu,2013). Bu açıdan bütün çocukların bu eğitim sisteminden 

faydalanmasına olanak sağlanması gerektiği ifade edilebilir. Okul öncesi eğitime, özel 

gereksinimli çocuklarda dahil tüm çocukların katılımları desteklenmelidir. Okul öncesi eğitim, 

özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını da dikkate alarak, bütün çocuklara öğrenme ve ilkokula 

hazırlık konusunda eşit fırsat sunmayı hedefler. Eğitimde fırsat eşitliğinin çağdaş ve demokratik 

eğitiminin temel faktörlerinden biri olduğu ifade edilebilir (Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Abbak, 2011).  

Kaynaştırma eğitimi de fırsat eşitliğini sağlayan unsurlardan biridir. 

Kaynaştırma eğitimi;  özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte, 

eğitimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerin sağlandığı özel 

eğitim uygulamalarıdır (MEB, 2006). Kaynaştırma eğitiminin tarihi çok eskiye dayanmamaktadır.  

Kaynaştırma eğitimi ABD’ de 1960’lı yıllarda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan 

felsefe olarak başlamıştır. ( Batu ve Kırcaali İftar, 2006 ) Ülkemizde kaynaştırma eğitimi, 12 Ekim 

1983 tarihli yayımlanan 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasasının 4. maddesi gereğince 
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ilköğretimin her basamağında uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanun ile kaynaştırma eğitiminden 

yasal olarak ilk kez bahsedilmiştir ( Resmi Gazate, 1983). 

Okul öncesi eğitimden yararlanan özel gereksinimli çocukların, okul başarısını arttığı; lise 

ve daha ileri düzeyde okullara devam edebildikleri ve tüm öğrenim kademelerinde okuma, 

aritmetik, dil testlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir (Oktay ve Polat Unutkan, 2005 

). Bu yüzden her eğitim kademesinde kaynaştırma eğitimi desteklenmelidir. Kaynaştırma 

eğitiminin başarılı olmasında birçok unsur var iken en önemli etkenlerden birisinin, belki de en 

önemlisinin öğretmenler olduğu söylenebilir. Eğer öğretmenler bazı özelliklere sahipse 

kaynaştırma uygulamalarının yürütülebilmesi için en önemli unsur tamamlanmış sayılır (Batu ve 

Kırcaali İftar, 2006). 

Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin olumsuz tutum sergiledikleri, 

bu tutumlarının; özel gereksinimli bireylere sunulan öğretimin ve destek hizmetlerinin nasıl 

olması gerektiği konusundaki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur (Gök ve 

Erbaş, 2011; Orhan, 2010; Temel, 2000) Öğretmenin mesleğinde kendini ne kadar yeterli 

hissederse eğitimde başarısının o kadar artacağı düşünülmektedir (Demirtaş, Cömert ve Özer, 

2011; Doğan ve Esen Çoban, 2009; Sacaroğlu ve Dursun , 2011). Bu yüzden de nitelikli öğretmen 

ve nitelikli öğretim için mesleki gelişim konusunda öğretmenlere sağlanmış sürekli bir desteğin 

varlığı çok büyük önem taşımaktadır (Seferoğlu, 2004). Öğretmenlere bu desteğin hizmet içi 

eğitimlerle sağlanabileceği söylenebilir. 29/09/2005 tarihli ve 10561 sayılı Bakanlar kurulu 

kararı ile yayımlanan hizmet içi eğitim yönetmeliğinde hizmet içi eğitim; ‘Görevli personelin günün 

koşullarına uygun olarak görevlerini yerine getirmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkililik ve tutumluluk bilinci ile 

yetiştirilerek verimliliği arttırmak ve daha ileriki dönemlere hazırlanmaları için uygulanacak 

hizmet içi eğitim hedeflerini, ilkelerini planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer 

hususları belirlemek ‘ şeklinde tanımlanmıştır. 

Ülkelerin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte insan gücü yetiştirme sorumluluğu 

yüklenen öğretmenlerin; iş yerlerinde daha verimli çalışmaları, değişen ve gelişen koşullara 

uygun daha etkin öğretme yöntemleri kullanmaları için yeniden ve sürekli eğitim görmeleri, 

böylece mesleklerinde yetkinleşmeleri gerekmektedir (Ersoy,1996). Orhan (2010) yaptığı 

çalışmada öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında yaşadıkları sorunlara yönelik hizmet içi 

eğitim programına ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Doğan ve Tatık  (2014) yaptıkları çalışmada 

okul öncesi öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarında; ilk sırada özel eğitime ihtiyaç duyan 

çocukların özelliklerini yer alırken, öğretmenlerin ikinci sırada ise erken müdahale 

programlarına ihtiyaç duyduklarını belirtirmiş ve ihtiyaç duyulan diğer bir konunun ise 

kaynaştırma eğitimi olduğunu eklemiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimi konusunda eğitime ihtiyaç duydukları fikri ile okul öncesi öğretmenleri ile 
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ön görüşme yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan ön görüşmeler sonucunda ise öğretmenler 

kaynaştırma eğitimi konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını çünkü sınıflarında 

bulunan kaynaştırma öğrencisi ile iletişim kurmakta zorlandıklarını, farklı engel grupları ve 

türleri hakkında bilgi sahip olmadıklarını ve bu yüzden sınıf içerisinde kontrolü 

sağlayamadıklarını belirtmişlerdir.  

Yapılan araştırmalar kaynaştırma eğitiminin çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığı 

yönündedir (MgGee, Almeide, Azaroff ve Feldman, 1992; Özaydın, Tekin-İftar ve Kaner, 2008; 

Pierce ve Scheibman, 1995) Ayrıca çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin kaynaştırmaya 

ilişkin olumsuz tutum sergiledikleri, bu tutumlarının; özel gereksinimli bireylere sunulan 

öğretimin ve destek hizmetlerinin nasıl olması gerektiği konusundaki bilgi eksikliklerinden 

kaynaklandığı ortaya konulmuştur (Gök ve Erbaş, 2011; Orhan, 2010; Temel, 2000). 

Öğretmenlerin mesleğinde kendini ne kadar yeterli hissederse eğitimde başarısının o kadar 

artacağı düşünülmektedir (Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011; Doğan ve Esen Çoban, 2009; 

Sacaroğlu ve Dursun , 2011). Yapılan çalışmalar öğretmenlerin hizmet içi eğitim almak istedikleri 

şeklindedir (Batu,2000; Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Abbak, 2011; Gök ve Erbaş, 2011;  Koçyiğit, 

2015). Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin kendi belirledikleri eğitim konularına yönelik hizmet 

içi eğitim programı düzenleyerek öğretmenlerin tutum ve yeterliliklerine etkisini inceleyen ve 

düzenlenen hizmet içi eğitime yönelik görüş ve önerilerinin alındığı bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu nedenle tezin amacı, okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim konularını belirleyerek hizmet içi eğitim 

programı geliştirmek ve geliştirilen hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin yeterlilik ve 

tutumlarına etkisini incelemek ve öğretmenlerin görüş ve önerileri almaktır.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Okul öncesi eğitim programı 3-6 yaş arası çocukların eğitimini kapsamaktadır. Bu 

eğitimin çocukların bilişsel, sosyal- duygusal, psikomotor, öz bakım becerilerinin gelişimlerine 

katkı sağlaması beklenmektedir. Okul öncesi eğitim, çocukların akranları ile birlikte olmalarına 

imkan tanıyarak sosyalleşmelerine fırsat tanır. Aynı zamanda özel gereksinimli olan çocukların 

erken teşhis ve tanısında da etkili olabileceği söylenebilir. Çocuğun problemi ne kadar erken 

belirlenirse gereksinimine uygun türde bir eğitim programına o kadar erken yaşta 

yerleştirilebilir. Tüm çocukların gelişimlerine katkı sağladığı gibi, özel gereksinimli çocuklar için 

de okul öncesi eğitimin çok önemli bir süreç olduğu ve katkı sağladığı ifade edilebilir. 

Okul öncesi eğitim alan 5-6 yaş çocukların sosyal gelişimlerinde, okul öncesi eğitim 

almayan çocuklara göre olumlu bir fark vardır (Pekdoğan, 2016;  Tunçeli ve Akman, 2014). Erken 

dönemde eğitimin, özel gereksinimli olan çocuklara etkileri ile ilgili araştırmalar incelendiğinde 
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ise; erken çocukluk eğitimi programlarına katılan çocukların katılmayanlara göre gelişimlerinin 

hızlandığını, bilişsel, sosyal, ve dil becerilerinde artış olduğunu hatta fiziksel gelişimlerinin bile 

farklılaştığı görülmektedir (Ersoy ve Avcı, 2001). Bu açıdan bakıldığında okul öncesi eğitime 

bütün çocukların katılımı desteklenmelidir. Günümüzde okul öncesi eğitime verilen önemin 

giderek arttığı, insanların erken çocukluk döneminde verilen bu eğitimin önemini fark ettiği 

söylenebilir. Okul öncesi eğitimde çocuklar için öğretmen tutum ve davranışlarının özel 

gereksinimli öğrenciler dâhil tüm çocuklar için önemli olduğu ifade edilebilir.  

Batu ve Kırcaali İftar (2006) kaynaştırmayı başarıya ulaştıran unsurları belirtirken; 

öğretmenler, normal öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, kaynaştırma öğrencilerinin aileleri, 

fiziksel ortam, normal çocukların aileleri, destek özel eğitim hizmetleri ve ek hizmetlerdir 

şeklinde ifade etmiş;  en önemli etkenlerden birisinin belki de en önemlisinin ise öğretmenler 

olduğunu belirtmişlerdir. Okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterlilikleri, 

tutumları ile görüş ve önerilerinin çok önemli olduğu söylenebilir. 

Bu nedenle araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim programı geliştirilmesi, 

geliştirilen programının uygulanması ve uygulanan programın öğretmenlerin kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik yeterlilik ve tutumlarına etkisini inceleyerek, görüş ve önerilerini 

belirlemektir.  

 

1.3. Problem Cümlesi ve Alt Problemler  

 

Bu amaç kapsamında araştırmanın ana problemi ve alt problemleri aşağıda yazılı şekilde 

oluşturulmuştur. 

 

Araştırmanın Ana Problemi: 

‘Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik ihtiyaç duydukları eğitim 

konuları doğrultusunda kaynaştırma eğitimine yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim programının 

öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin yeterlilik ve tutumlarına etkisi nedir ve 

öğretmenlerin programa yönelik görüş ve önerileri nelerdir?’’ şeklinde oluşturulmuştur.  

 

Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretmenlerin ihtiyaç 

duydukları eğitim konuları nelerdir? 

2. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi 

eğitim programı öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliklerini 

nasıl etkilemiştir? 
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3. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi 

eğitim programı öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutumlarını 

nasıl etkilemiştir? 

4. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi 

eğitim programına dair öğretmenlerin genel olarak görüşleri ve önerileri nedir?  

5. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretmenlerin genel 

olarak görüş ve önerilerine dair odak grup görüşme sonuçları nelerdir?  

 

1.4. Araştırmanın Önemi  

 

Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik olarak yapılan çalışmalara 

bakıldığında daha çok öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik görüş ve önerilerinin 

incelendiği, öğretmenlere tutum ölçeklerinin uygulandığı, öğretmenlerin sorunlarına çözüm 

önerileri getirildiği gözlemlenmiştir (Batu, 2000; Çerezci, 2015; Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Abbak, 

2011; Koçyiğit, 2015; Özaydın, Tekin ve Kaner,  2008; Temel, 2000; Sazak Pınar, 2006) . 

Araştırma sonuçlarında öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde yaşadıkları sorunların 

temelinde kaynaştırma uygulamalarına yönelik bilgi eksikliklerinin olduğu, sorunların bu 

nedenden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin sınıf içerisinde 

yaşadıkları en büyük sorun olarak engel grupları ve engel düzeyleri hakkında yeterince bilgiye 

sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır, öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında 

karşılaştıkları sorun olarak en çok cevaplanan temada, kaynaştırma öğrencisi ile bilgi 

eksikliklerinden kaynaklı iletişim kuramadıklarını ifadesi olmuştur. Öğretmenlerin yaşadıkları 

sorunlara yönelik çözüm önerilerinde ise belirtilen temalardan birisi de hizmet içi eğitim almak 

istedikleri şeklindedir (Batu,2000; Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Abbak, 2011; Gök ve Erbaş, 2011;  

Koçyiğit, 2015). Çalışmalar incelendiğinde genellikle öğretmenlerin görüş ve önerilerinin 

alınarak yeterlilik ve tutumlarının incelendiği görülmektedir  

Bu çalışmada öğretmenlerin hizmet içi eğitimde almak istedikleri konulara yönelik kendi 

görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaç analizi yapılarak hedef, amaç ve kazanımlar belirlenmiş; 

belirlenen hedef, amaç ve kazanımlara yönelik içerik oluşturulmuştur. 1 Okul Öncesi Eğitim 

alanında uzman,1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında uzman, 2 Rehberlik ve Araştırma 

merkezinde bulunan uzman ve 1 özel eğitim alanında bulunan uzman, okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerden alınan görüşler doğrultusunda hizmet içi 

eğitim programı hazırlanmıştır. Hizmet içi eğitim düzenlenirken program tasarlama modeli 

olarak öğrenen merkezli program tasarlama modeli seçilmiş, program geliştirme modeli olarak 

Taba Program geliştirme modeli uygulanmıştır. Öncelikle öğretmenlere ihtiyaç analizi formu 

uygulanmış ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik ihtiyaç duydukları eğitim konuları 
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belirlenmiştir.  Hizmet içi programlama sürecine yönelik 3 genel amaç, 18 hedef ve 59 kazanım 

oluşturulmuştur. İçerik düzenlenirken ise modüler programlama yaklaşımına göre 3 ünite 

belirlenmiş ve toplam 40 saat eğitim uygulanmıştır. Program başlamadan önce öğretmenlerin 

yeterlilik ve tutum puanlarını belirlemeye yönelik tanılayıcı değerlendirme yapılmıştır. Program 

sonunda ise yeterlilik ve tutum ölçekleri tekrar uygulanarak sonuçlar karşılaştırılmış ve 

geliştirilen hizmet içi eğitime dair öğretmenlerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu açıdan yapılan 

çalışmanın bundan sonra hazırlanacak hizmet içi eğitimlere ve okul öncesinde kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın aynı 

zamanda Milli Eğitim Bakanlığı için de öneri niteliği taşıyacağı söylenebilir.  

 

1.5. Araştırmanın Sayıltıları 

 

Araştırmanın temel sayıltıları aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri sorulara içten ve samimi cevap 

vermişlerdir. 

 

1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

1. Araştırma bulguları araştırmanın yürütüldüğü Adana ili merkez ilçelerde 

araştırmaya katılan 15 okul öncesi öğretmenleri ile sınırlıdır.  

2. Araştırma bulguları veri toplama araçları olan kişisel bilgi formu, kaynaştırmaya 

ilişkin tutum ölçeği, kaynaştırma öğretmen yeterliliği ölçeği, açık uçlu sorular formu, 

odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler ile sınırlıdır 

3. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

4. Araştırma uygulama süresi 4 iş günü, günde 10 saat olmak üzere toplam 40  saat ile 

sınırlıdır.  
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1.7. Tanımlar 

 

Okul Öncesi Eğitim: Erken çocukluk döneminde bulunan çocukların bilişsel, psikomotor, 

özbakım, dil ve sosyo-duygusal alanlarda gelişimlerini desteklemek amacıyla; alanında uzman 

kişiler tarafından akranları ile birlikte verilen sistemli eğitim sürecidir.  

Özel Eğitim: Yaşıtlarının göstermesi gereken gelişim özelliklerden, farklı nedenlerden 

dolayı önemli farklılıklar gösteren bireylere verilen sistemli eğitim sürecine (özel eğitim 

öğretmeni tarafından verilen özel eğitim programı uygulanan ve uygun öğrenme ortamında  

gerçekleştirilen  )özel eğitim denir.  

Kaynaştırma Eğitimi: Özel eğitim alan ve akranlara uyum sağlayabilecek derecede 

yetersizliği olan öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte sürdürdükleri tüm 

kademelerde yer alan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim sürecidir. 

Hizmet İçi Eğitim: Kurumlarda çalışan personellerin alanlarına yönelik  gelişmeleri takip 

etmelerine olanak sağlamak;  bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki yeterliliklerine ve 

anlayışlarına katkıda bulunmak maksadıyla verilen eğitimlerdir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

Bu bölümde; okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, özel eğitim, okul 

öncesi dönemde özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, okul öncesi eğitimde kaynaştırma 

uygulamalarında öğretmenin rolü, ulusal alanda yapılan araştırmalar, uluslararası alanda yapılan 

araştırmalar incelenecektir 

 

2.1. Okul Öncesi Eğitim 

 

Okul öncesi eğitim; çocukların fiziksel, duyuşsal ve psikomotor gelişimini destekleyen, 

çocukların ilk formal eğitim sürecidir.  Her çocuk farklı bir genetik yapıyla dünyaya gelir  fakat 

çevreden gelen uyaranlar çocukların gelişimlerini destekler. Okul öncesi eğitim; çocukların ilgi ve 

yeteneklerinin belirlenmesi, kendilerini keşfetmesi ve akranlarıyla bir arada olma imkânı 

sunması nedeniyle de önemlidir.  Bu açıdan bakıldığında okul öncesi eğitim döneminin çocuklar 

için kritik bir dönem olduğu söylenebilir. Okul öncesi dönem; çocuğun gelişim alanlarında kritik 

dönemlerinin yaşandığı, bireylerin gelişimlerinin temellerinin atıldığı, doğduğu günden ilkokula 

kadar geçen sürede istendik davranış kazandırmaya yönelik, sistemli, organizeli ve planlı her 

türlü eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral, Kandır ve Yaşar,2003;  Deniz, 2011; MEB, 2013). 

Okul öncesi eğitim; çocukların psikomotor gelişim, sosyal duygusal gelişim, dil gelişimi, 

bilişsel gelişim ve öz bakım gelişimi alanlarında önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda okul 

öncesi eğitime katılan çocukların sosyal beceri düzeylerini de yükseltmektedir. Okul öncesi 

eğitim alan çocukların özellikle birinci sınıfta okuma yazma ve diğer becerilerinde okul öncesi 

eğitimin olumlu etkisi olmaktadır. Okul öncesi eğitim; özellikle şartları elverişsiz ortamda yetişen 

çocukların daha önceden kazanamadıkları davranışları kazanmalarına yardımcı olarak, özel 

gereksinimli öğrencilerin de ihtiyaçlarını dikkate alarak çocuklara öğrenme ve ilkokula hazırlık 

konusunda eşit fırsat sunmayı hedefler.  Mutlu bir birey olmalarına katkı sağlar (Anlıak ve Dinçer 

2005; Aral , Kandır ve Yaşar 2003; Erbay, 2008; Kılıç, 2008; Magnusan, Meyers, Ruhm ve 

Waldfogel, 2004; Oktay, 1983;  Ramo, Transkovska ve Petrov, 2011; Yazar, 2013). 

Avrupa Komisyonunun 2009’ da hazırladığı “Avrupa’da Erken Çocukluk Eğitimi ve 

Bakımı: Sosyal ve Kültürel Eşitsizliklerle İlgilenmek” adlı raporunda ilkokul öncesi eğitime 

başlama yaşının, çocuğun gelişiminde oldukça hassas bir süreç olduğuna yer verilmektedir. Aynı 

zamanda bu raporda ilkokul öncesi eğitimin, bazı koşulların karşılanması durumunda, eğitsel 

anlamda ortaya çıkabilecek dezavantajlarla başa çıkma konusunda önemli katkılar sağladığı 

belirtilmektedir. Ayrıca PISA sınavına dahil olan 28 ülkenin ortalamasında, erken çocukluk 

eğitimine katılan öğrenciler katılmayanlardan ortalama 35 puan daha fazla almışlardır. Bu da 

erken çocukluk eğitimin öneminin en önemli göstergeleri arasında sayılabilir.  
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Dünya Okul Öncesi Eğitim Örgütünün uzun yıllar başkanlığını yapmış olan ünlü yazar 

Miarelet her ülkede genel olarak okul öncesi eğitimin amaçlarını ; 

 

Toplumsal amaçlar:  Çalışan kadınların çocuklarına bakmak, her sınıftan çocuğa eğitim 

imkanı hazırlamak, çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olmak   

Eğitici amaçlar: Çocukların dil-iletişim, duyu organlarının ve çevreye duyarlılığın 

geliştirilmesi,  

Çocuğun gelişimi ile ilgili amaçlar: Çocuğa yapılacak eğitim etkinlikleri ile çocuğun 

herhangi bir eksiklik ve kırıklık duygusuna uğramamasını sağlamak şeklinde belirtmiştir (Mialaret, 

1977, Akt: Oktay, 1983) 

 

Günümüzde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programının amaç ve görevleri şu 

şekilde sıralanmaktadır (MEB, 2013); 

 

1. Millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; çocukların beden, zihin ve 

duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, 

2. Onları ilkokula hazırlamak,  

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı 

yaratmak, 

4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır ‘. Günümüzde uygulanan 

okul öncesi eğitimin amaçları ile Dünya Okul Öncesi Eğitim Örgütünün Başkanının 

belirttiği amaçlar ile benzerlik göstermektedir. Okul öncesi dönemin her çocuk için 

önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle okul öncesi eğitime tüm çocukların  

katılımları  desteklenmelidir. 

 

Okul öncesi eğitimin amacına uygun gerçekleştirilmesi için hazırlanan okul öncesi 

programlar önem arz etmektedir. Günümüzde ülkemizde uygulanan okul öncesi programının 

bazı özelikleri şu şekildedir; 36-72 aylık çocuklara yöneliktir, çocuk merkezlidir, amaçlar ve 

kazanımlar esastır, gelişlim özellikleri her yaş grubu için ayrı olarak düzenlenmiştir,  konular 

amaç değil araçtır, yaratıcılık ön plandadır, günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre 

olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik edilmektedir, problem çözme ve oyun temel 

etkinliklerdir, çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamlar önemlidir,  

öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemsenmektedir,  aile katılımı çok önemlidir, program 

geliştirilmeye açıktır (MEB, 2013). 
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2.1.1. Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi 

 

Okul öncesi eğitimin temelleri ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmıştır. Sosyal 

ve ekonomik yönden yoksun olan çocukların  okul öncesi eğitimle öğrenme düzeylerinin ve 

deneyimlerinin zenginleştiği görülmektedir. Çeşitli tecrübeler, zengin alıcılar ve çağrışımlar ile 

farklı bilgi ve beceri olanakları sağlayan okul öncesi eğitimin; çocukların bilişsel, duyuşsal, 

psikomotor becerileri üzerinde önemli etkisi olduğu görülmektedir. Ülkeler  okul öncesi eğitim 

ile kendi politika, kültür ve bakış açılarına uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedirler (Polat 

Yaman, 2016; Taşçı, 2016). Okul öncesi eğitimin dünyadaki ilk örneğinin Fransa'nın Alsas 

Bölgesinde, John Frederich Oberlin tarafından oluşturduğunu söylenmektedir. Oberlin, okul 

öncesi eğitim kurumunda anne-babaları çalışan 3-7 yaş çocukların sadece bakım ve 

korunmalarıyla yetinmemiş, aynı zamanda onların bilgi becerilerini geliştirmeye yönelik 

çalışmalar da yaptırmıştır (Arslan, 2005). 

Okul öncesi eğitimle ilgili yakın geçmişe bakıldığında Uluslarası Eğitim Bürosu tarafından 

1990 yılında Tayland Jontien’ de  yapılan UNESCO, UNICEF, UNDP ve Dünya Bankası gibi hükümet 

kuruluşlarının yaptığı Dünya Konferansı’nda öğrenme doğumla başlar ve erken çocukluk bakımı 

bir ilk eğitim gerektirir. (MADDE 5). Bunlar ailelere ve toplumlara yönelik; kuramsal programları 

içeren düzenlemelerle sağlanabilir’ amacı eklenmiştir. 10 yıl sonra Senegal’ in başkenti Dakar 

2000 yılının Mayıs ayında Dünya Eğitim Formunda yer alan özellikle savunmasız ve dezavantajlı 

çocuklar için kapsamlı erken çocukluk bakımı ve eğitimini genişletme ve geliştirme hedefi dile 

getirilmiştir. Bu gelişmeler son yıllarda okul öncesi eğitime verilen önemin göstergeleri arasında 

sayılabilir (Kamerman, 2006). Okul öncesi eğitimle ilgili son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde 

önemli artış gözlemlenmektedir. Okul öncesi okullaşma oranları genellikle 3-6 yaş arasında 

yoğunlaşmaktadır. Genel olarak ülkelere bakıldığında Danimarka, Finlandiya, Kore, Belçika, 

İtalya, İsveç, Rusya, Kanada, Türkiye gibi gelişmiş ülkelerde okul öncesi öğretmenlerin üniversite 

mezunu olmaları gerekmektedir. İngiltere ise diğer ülkelerden farklı olarak aile merkezleri, bebek 

ve ebeveyn kulüpleri gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden okul öncesi eğitimi merkezlerine yer 

verilmektedir. Aynı zamanda İngiltere’nin  gelişmiş oyuncak kütüphanelerine sahip olduğu 

görülmektedir (Çetinkaya, 2006). Dünyada uygulanan bazı okul öncesi eğitim programları 

şunlardır: Waldrof Programı, Montesseri Programı, Reggio Emile Programı, İlk Yıllar Programı, 

High Scope, Head Start Programı, Heal Start Programı uygulanmaktadır (Tuncer,2015).  

Ülkemizde erken çocukluk eğitimi uygulamalarının başlangıcında Fatih Sultan Mehmet 

zamanında açılan Sıbyan mektepleri gösterilmektedir. Osmanlı Dönemi’nde 5-6 yaş çocuklarına 

sıbyan mekteplerinde, meslek kazandırmaya yönelik kurulan Islahanelerde, savaş ve isyanlar 

sonucu kimsesiz kalan çocukların Darüleytam-i Osmani ve Darüleytamlarda barınma ve eğitim 
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verilmekteydi. (Akyüz, 2011). Sıbyan mekteplerine Sabi denilen beş altı yaşlarındaki kız ve erkek 

çocuklarına eğitim verilmektedir. Bu okullar her mahallede ve köyde mevcuttur (Özkan, 2008).  

İlk resmi anaokullarının  ise Balkan Savaşları’ndan (1912-1913) sonra görülmektedir . 6 

Ekim 1913 yılında ilköğretim kanunuyla anaokulundan ilk defa bahsedilmiştir. 1914 yılında ise 

anaokullarınım ilk bilinen programı uygulanmaya başlanmıştır (Akyüz, 2011). 04-14 Şubat 1953 

tarihli Beşinci Milli Eğitim Şurası, okul öncesi eğitimden bahsedilen ilk Milli Eğitim Şurasıdır. Bu 

şurada anaokullarının isteğe bağlı olarak kurulacak kurumlar olduğu ve bu kurumlar için 

hazırlanmış programların incelenmesi kararı alınmıştır (MEB,1953). 18-23 Mart 1957 tarihinde 

toplanan Altıncı Milli Eğitim Şurası’nda “Anaokulları ve Anasınıfları Yönetmeliği” çıkarılması ile 

ilgili karar alınmış ve yönetmelik 1962 yılında çıkarılmıştır (MEB, 1957). 1973 yılında Milli Eğitim 

Temel Kanunu, okul öncesi eğitimi ‘’mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların isteğe bağlı 

eğitimi’’ şeklinde tanımlar ve bu eğitimin amaç ve görevlerini, milli eğitimin genel amaçlarına ve 

temel ilkelerine uygun olarak belirlenmiştir (Akyüz, 2011). 1977 yılında ise İlköğretim Genel 

Müdürlüğü bünyesinde bir “Okul Öncesi Şubesi” kurulmuş; öncelikle ilkokullar bünyesinde 

anasınıfları açılması, okulöncesi için öğretmen yetiştirilmesi ve gerekli araç-gereç hazırlanması 

çalışmaları hızlandırılmıştır. 1980 yılından itibaren ise, gerek anaokulları gerekse anasınıfları 

açısından genelde bir artış gözlenmiştir (Taner  Derman ve Başal, 2010). 

Savaşlar, eğitim seferberliğinde okur yazarlık yönünde yapılan tercihler Türk 

Toplumunun geleneksel aile yapısı, uzun yıllar okul öncesi eğitimin hemen tüm sorumluluğunun 

ailelere bırakılmasına neden olmuştur. Dünya çocuk yılı olan 1979 yılından sonra geçen 10 yıl 

içerisinde Türkiye’de bu alanda gelişmeler sağlandığı söylenebilir (Oktay, 1983). 23-26 

Haziran1981 yılında gerçekleştirilen  X. Milli Eğitim Şurası Türk Milli Eğitimi’ni okul öncesi 

eğitimin yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasında; ‘’Millî Eğitim Bakanlığının diğer kurumlarla iş 

birliğini ve bu kurumların okul öncesi eğitime katkılarını sağlayacak yasal önlemlerin alınması, Okul 

öncesi eğitim programlarının geliştirilmesi,  ana sınıfları öğretmenleri için el kitapları hazırlanması, 

okul öncesi çocuklarının anne ve babalarına yönelik kaynak geliştirilmesi’’ gibi alınan kararlar ile 

okul öncesi eğitimde önemli bir adım atıldığı ifade edilebilir  (MEB, 1981). 

27-29 Eylül 1993 ‘de XIV. Milli Eğitim Şurasında yer alan , ‘‘Okul Öncesi Eğitimi’nin 

geliştirilerek yaygınlaştırılması ve kalkınma planlarındaki hedeflere ulaşılması sağlanacaktır, okul 

öncesi öğretmen alımı arttırılacaktır, okul öncesi eğitim alanındaki her çeşit kademe ve görevler 

için, personelde aranacak nitelikler ile görev ve sorumluluklar belirlenecek ve bunlar bir sertifika 

sistemine bağlanacaktır’’ gibi maddeler okul öncesi eğitimi verilen desteğe örnek gösterilebilir.  

Türkiye de ilk program taslağı 1989 da hazırlanmıştır (MEB, 1989). 1994 yılında ilk kez okul 

öncesi eğitim programı uygulanmıştır. 2002, 2006 ve 2013 yıllarında da Milli Eğitim Bakanlığı 

Okul Öncesi Eğitim Programları  revize edilerek yenilenmiştir.  2013 yılında revize edilen okul 

öncesi eğitim programında günlük etkinlik planlarında özel gereksinimli çocuklar için 
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uyarlamalar kısmına yer verilmiştir. Özel eğitim öğrencisinin kendi akranları ile birlikte aldığı 

eğitim olan kaynaştırma eğitiminde bu süreç önemli bir adım olarak ifade edilebilir. Bu kısımda 

etkinlik sonlarında öğretmenin kaynaştırma öğrencisinin yetersizlik türüne uygun etkinliklerde 

değişiklik yaparak çocuğun gelişim seviyesine indirgemesi beklenmektedir. Ayrıca 2013 Okul 

Öncesi Eğitim Programında Etkinlik kısmında farklı yetersizlik türlerine göre kaynaştırma 

öğrencileri için etkinlik ve uyarlama kısmında örneklere de yer verilmesinin öğretmenlere rehber 

olduğu söylenebilir.  

 

2.2. Özel Eğitim 

 

Her çocuğun kendi bulunduğu yaş grubuna özgü, göstermesi gereken bilişsel, duyuşsal, 

özbakım, motor ve dil alanında gelişim özellikleri vardır. Bu gelişim özelliklerinde farklı 

nedenlerden dolayı farklılık gösteren çocuklara normal eğitim yetersiz kalabilir. Bu açıdan 

farklılık gösteren çocuklar için özel eğitim ihtiyacının olacağı söylenebilir.  

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde (2000) özel eğitime ihtiyaç 

duyan birey; ‘Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri akranlarına göre beklenen 

düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey’ olarak tanımlanmaktadır. Eğer çocuklar tüm gelişim 

alanlarında önemli farklılıklar gösteriyorsa, bu nedenle alacakları eğitim hizmetleri 

farklılaşabilir. Bu farklılıklar nedeni ile de özel eğitim hizmetlerine gerek duyulabilmektedir. 

(Cavhatar, 2012)  Özel eğitim; Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından 

yaşıtlarından beklenen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylere özel eğitime ihtiyacı olan birey 

denir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 

yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine 

uygun ortamlarda sürdürülen eğitim ‘ özel eğitim’ olarak tanımlanmaktadır. Özel eğitim için 

önemli olan kavramlar vardır. Bunlardan yetersizlik ve engel kavramları şu şekilde 

tanımlanmaktadır. Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir 

etkinliğin ya da yapının önlenmesi sınırlandırılması hali. Engel: Bireylerin yetersizlikleri nedeniyle, 

yaşadığı sürece, yaş ,cinsiyet, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri 

gerektiği gibi oynayamama durumu( MEB, 2006). 

Özel  Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde; özel eğitimden gereksinimi olan öğrenciler şu 

şekilde sınıflandırılmaktadır: 

 

1. Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler 

2. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler 

3. Görme Yetersizliği Olan Bireyler 

4. Ortapedik (Fiziksel) Yetersizliği Olan Bireyler 
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5. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler 

6. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler 

7. Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler 

8. Otistik Özellik Gösteren Bireyler 

9. Üstün Zeka veya Üstün Yeteneği Olan Bireyler 

10. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler  

 

Özel eğitimin amaçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 

(2000) beşinci maddesinde Türk Milli Eğitiminin Bakanlığının genel amaç ve temel ilkeleri 

doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin amaçlarını şu şekilde belirtir: 

 

a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği 

içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak 

yetişmelerini, 

b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma 

gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, 

c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim 

ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek 

alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.   

 

  Özel eğitim hizmeti veren kurumlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kurumlar, diğer kurumlar (vakıf, dernek, sivil 

toplum örgütü gibi ) şeklindedir. Özel eğitim uygulamaları ise  en az kısıtlayıcı ortamdan 

başlayarak en fazla kısıtlayıcı ortama göre sıralanacak olursa şu şekilde sıralanabilir; normal 

sınıflarda, kaynak odalarda, özel sınıflarda, ayrı okullarda, yatılı okullarda, ev ve hastanelerde  

verilen eğitimler şeklindedir (Dikici Sığırtmaç ve Deretarla Gül, 2008).  Özel eğitimden yararlanan 

çocuklara yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programını Kargın (2012) şu şekilde tanımlamaktadır; özel gereksinimli öğrencilerin zihinsel, 

duygusal, dil ve iletişim alanlarında yapabildikleri dikkate alınarak, kazandırılacak davranışların 

neler olduğu , bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemler ile, ne kadar  

sürede kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, içinde ailenin de yer 

aldığı bir ekip tarafından hazırlanan yazılı bir programdır.  Okul öncesi eğitim dahil tüm 

kademelerde eğitim alan çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır.  
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2.2.1. Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim 

 

Okul öncesi eğitim döneminde her yaş grubundan beklenen bilişsel, sosyal duygusal, öz 

bakım, psiko motor, dil gelişimi açısından beklenen gelişim özellikler vardır. Çocuklardan bazıları 

şartları elverişsiz ortamlardan geldiği için ya da farklılıkları olduğu için bu gelişim alanlarında 

bulunan özellikleri yerine getiremeyebilir. Özellikle farklılık gösteren çocukların erken teşhis ve 

tanısının konulması ve kendilerini uygun programlara yerleştirilmesi açısından okul öncesi 

eğitimin büyük bir önem taşıdığı söylenebilir. Özel gereksinimli olan çocukların erken teşhis ve 

tanısı günümüzde önemi kanıtlanmış bir gerekliliktir. Çocuğun sorunu ne denli erken belirlenirse 

gereksinimine uygun türde bir eğitim programına o kadar erken yaşta yerleştirilebilir. Özellikle 

bireyin yaşamında önem taşıyan erken çocukluk yıllarında özel gereksinimleri olan  çocuklar için 

özel eğitime başlamanın daha sonraki eğitim kademeleri için bir temel oluşturacağı ifade 

edilebilir.  

Ülkemizde son yıllarda özel eğitimde önemli aşamalar kaydedildiği bilinmekte ise de pek 

çok problem halen ciddiyetini korumakta ve çözüm beklemektedir. Sorunlara neden olan 

faktörlerin başında erken müdahale konusunda yaşanan gecikmelerin yer aldığı ifade edilebilir. 

(Oktay ve Polat Unutkan , 2005). Özel Eğitim  Hizmetleri Yönetmeliği (2000) Madde 23’ te ‘’Özel 

eğitim gereksinimi belirlenmiş, 0-36 ay arasındaki çocuklar için, özel eğitim hizmetleri; öncelikle 

ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak, üniversitelerin iş birliği ile eğitsel 

tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi ve gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenler 

tarafından evlerde ve kurumlarda sürdürülür’’ şeklinde ifade edilmiştir. Planlanan bu eğitim 

doğrultusunda çocuk, aile ve eğitimci birlikte çalışır. Erken teşhis ve tanı için bu desteğin ve 

verilen eğitimin önemli bir süreç olduğu ifade edilebilir’ şeklinde belirtilmiştir.  

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2000) Madde 24’ e göre ise ‘’Özel eğitim ihtiyaçları 

belirlenmiş 36-72 aylık çocuklar için; okul öncesi eğitim zorunludur ve kaynaştırma temeline dayalı 

olarak, destek eğitim planları çerçevesinde yürütülür. Özel eğitim gerektiren çocukların, bireysel 

yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak özel eğitim kurumları açılmaz’’. Özel 

gereksinime ihtiyaç duymayan çocuklar için günümüzde okul öncesi eğitim zorunlu eğitim 

kapsamında değil iken özel gereksinimli çocuklar için zorunlu olması özel eğitimde okul öncesi 

eğitimin önemini vurguladığını söyleyebiliriz.  

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2000) Madde 25’ de ise ‘’Bünyesinde ilköğretim 

sınıfları bulunan ilköğretim okulları ile özel eğitim ilkokullarında , öğrencilerin gelişim ve bireysel 

özellikleri doğrultusunda, örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmek için hazırlık sınıfları 

açılabilir.  Hazırlık sınıfları; sosyal etkileşim, iletişim, temel yaşam becerilerini geliştirme, okula ve 

yaşama uyumlarını arttırmaya yönelik hazırlanır.’’ Şeklinde ifade edilmiştir. 
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Özel gereksinimli öğrencilere yönelik üç farklı okul öncesi eğitim uygulamalarından 

bahsedilir. Bunlar normal okulların okul öncesi eğitim sınıfları içerisinde özel eğitim 

uygulamaları; normal okullarda özel eğitim sınıfları; ve özel eğitim okullarında okul öncesi özel 

eğitim uygulamaları olabilir (Oktay ve Polat Unutkan,  2005) Özel gereksinimli çocukların 

aldıkları özel eğitim uygulamaları kadar akranları ile birlikte aldıkları kaynaştırma eğitimi de 

önemli bir tutmaktadır.  

 

2.3. Kaynaştırma Eğitimi  

 

1900’ lü yılların ilk yarısında özel eğitim okullarının yaygın olduğu görülmektedir. Bu 

yıllarda özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıflarında eğitim göremeyeceği düşüncesi 

yaygındı. Fiziksel, zihinsel ya da sosyo- duygusal yönden farklı olan çocuklarla eğitimin özel 

gereksinimli öğrencilere olumsuz olarak etkileyeceği düşünülürdü (Kargın, 2004). ABD’de 

1950’li yıllarda özel gereksinimli çocuklara sahip aileler çocuklarının öğrenebildiklerini ve bu 

öğrenme sürecinin akranlarıyla birlikte olması gerektiğini savunmuşlar, bu görüş doğrultusunda 

gönüllü kuruluşlar kurmuşlardır. Kaynaştırma eğitimi ise 1960’lı yıllarda eğitimde fırsat 

eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan felsefe olarak başlamıştır. (Batu, Kırcaali İftar, 2006) 

Kaynaştırma eğitiminin tarihi çok eskiye dayanmamaktadır. Kaynaştırma eğitiminin 

uygulanmasının, özel gereksinimli çocuklar için eğitimleri ve sosyal hayata katılımları açısından 

önemli bir adım olduğu söylenebilir. Ülkemizde kaynaştırma eğitimi, 1983 yılı 2916 sayılı Özel 

Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasasının 4. maddesi gereğince ilköğretimin her basamağında 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanun ile kaynaştırma eğitiminden yasal olarak ilk kez 

bahsedilmiştir ( Çerezci, 2015). 

Kaynaştırma eğitimi ise özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte, eğitim 

ve öğretimlerini, bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerin sağlandığı 

özel eğitim uygulamalarıdır (MEB, 2006). Dikici Sığırtmaç ve Deretarla Gül (2008) kaynaştırma 

eğitimini şu şekilde tanımlamaktadır: ‘’ Normal eğitim ve özel eğitim personelinin sorumluluğunda 

düzenlenmiş eğitim programı ve program sürecinde; bireysel destekleme ile birlikte normal 

çocuklara uygun özel gereksinimli çocukların, belli zamanlardaki eğitsel ve sosyal bileşimidir.’’ 

Kaynaştırma uygulamaları tam zamanlı, yarı zamanlı ve tersine kaynaştırma olmak üzere üç 

şekilde uygulanır (Yılmaz, 2013). 

Tam Zamanlı Kaynaştırma:  Özel gereksinimli bireylerin, akranları ile birlikte okul öncesi 

ve diğer kademelerde aynı sınıfta arkadaşları ile sosyal açıdan bütünleştirilmesi için gerekli 

destek hizmetlerinin sağlanarak tam zamanlı eğitimdir. 
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Yarı Zamanlı Kaynaştırma:  Özel eğitim sınıflarında devam eden çocukların kaynaştırma 

uygulaması yapılan sınıfların etkinliklerine katılması, özel eğitim kurumlarından aldığı eğitime 

destek olması için uygulanan yarı zamanlı eğitimdir . 

Tersine Kaynaştırma: Bu kaynaştırmada yetersizliği olmayan bireylerin istekleri 

doğrultusunda özel eğitime kaydedilmesidir (Aral, 2011). 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2000)  67. Madde’ de kaynaştırma eğitiminin temel 

ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

1. Özel Eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme 

hakları vardır. 

2. Hizmetler bireylerin yetersizliklerine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimlerine 

göre planlanır. 

3. Hizmetler okul merkezli olur. 

4. Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi 

dayanışması ile olur. 

5. Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir. 

6. Kaynaştırma, bir program dahilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır.  

 

Aynı yönetmelikte Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama Ölçütleri ise şu şekildedir; 

 

1. Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda özel eğitim gerektiren öğrencinin 

gereksinimleri çerçevesinde kurumun fiziksel, sosyal, psikolojik ortamında ve eğitim 

programlarında destek hizmetler ile gerekli düzenlemeler (kaynak oda, rehberlik ve 

psikolojik danışma servisi, bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme ve 

uygulama birimi kurulması; rampalar, ses yalıtımı, ışık düzenine dikkat edilmesi gibi) 

ile yapılır.  

2. Kaynaştırma eğitimine devam edecek öğrencilerin birden fazla yetersizliği 

olmamasına, erken yaşta tanılanmış, ailesinin işbirliğine açık, eğitim almaya yatkın, 

cihaz kullanması gerekenlerin mutlaka cihazlanmış, zihinsel öğrenme yetersizliği 

olan öğrencilerin hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olmalarına dikkat edilir. 

3. Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda tüm kurum personelinin, 

öğrencilerin , ailelerin ve yakın çevrelerinin özel eğitim gerektiren öğrencilerin 

bireysel ve gelişim özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri esastır. 

4. Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları; programın amaçları bireylere 

uyarlanarak uygulanır, bireyselleştirilmiş eğitim programı ile desteklenir. 
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Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde (2000)  72. madde Kaynaştırma uygulamalarında 

doğrultusunda ilgili mevzuata belirtilen görevleri yanında müdür, rehber öğretmen, gezi özel 

eğitim görevi verilen öğretmen, öğretmen ve ailelerin görevleri şu şekilde tanımlanmıştır:  

 

1. Müdür; kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri planlar ve 

uygulanmasını sağlar, özel eğitim hizmetleri kurulu ile işbirliği yapar.  

2. Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen; bireyselleştirilmiş eğitim programını 

uygular, değerlendirir, gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. 

3. Öğretmen: özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için 

önlemler alır, bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, 

programı bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar 

ile işbirliği içerisinde çalışır. 

4. Rehber Öğretmen-psikolojik danışman: Kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen 

çocuklar için, uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulamada yer alan 

öğretmenlere, öğrencilerin gelişimi izleme ve aile eğitimi konusunda rehberlik eder. 

5. Aile; programın uygulanma sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğine 

eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir. Özel eğitim gerektiren bireyi değerlendirme 

sonrasında çıkan eğitim önleme ve yöneltme kararında isteğini belirtir.  

 

Kaynaştırma uygulamalarında birçok kişinin görev ve sorumlukları vardır. Öğretmenler 

bazı özelliklere sahipse, kaynaştırma uygulamalarının yürütülebilmesi için en önemli unsur 

tamamlanmış sayılır Özellikle okul öncesi dönemde öğretmen faktörünün çok önemli olduğu 

söylenebilir. Belki de en önemlisi öğretmenlerdir. (Batu ve Kırcaali İftar, 2006). 

 

2.3.1. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmenin Rolü 

 

Kaynaştırma uygulamalarını etkileyen birçok faktör var iken en önemlisinin okul öncesi 

dönemde öğretmenler olduğu ifade edilebilir.  Smith ve arkadaşları  (1995) yaptıkları çalışmada 

“Kaynaştırma öğretmenlerinde bulunması gereken özellikler konusunda şu noktaları 

vurgulamaktadır: 

 

a. Değerlendirme ve program geliştirme çalışmalarında ekip içerisinde yer almak, 

b. Özürlü çocuk normal sınıfta olsa da özel eğitim sınıfında olsa da, özürlü çocuğun 

yararlanabileceği şekilde öneriler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

c. Özürlü çocukların ailelerine danışmanlık yapmak ve onlarla etkileşim içinde olmak, 

d. Özürlü çocuklar için eğitimi bireyselleştirmek, 
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e. Özürlü çocuklar da dahil olmak üzere sınıftaki tüm çocuklar için eğitsel fırsatlar 

yaratmak’’(Akt: Batu, 2000 ss:40). 

 

Öğretmenin ekip çalışmasına yatkın, çözüm oluşturarak ve öneriler geliştirebilmek için 

çok yönlü bakış açısına sahip olması ailelerle olumlu etkileşebilmesi, öğretimi 

bireyselleştirebilmesi ve çocuklara eşit fırsat sunabilmesi en önemli unsurlar arasında sayılabilir.  

(Smity, Polloway-Pattonv ve Dowdy, 1995, akt: Uysal, 2004). Özellikle okul öncesi dönemde 

öğretmen özellikleri temel faktörler arasındadır. Ancak bu özelliklere sahip olan öğretmenlerin 

eğitim ortamında bu özelliklerini uygulamaya dökebilmesi için kaynaştırma eğitimine yönelik 

yeterli bilgiye sahip olmasının gerekli olduğu söylenebilir. Eğitim kalitesinin artması için 

öğretmenlerin bilgi, beceri ve tutumlarına yönelik yeterlilikleri kazanmalarının gerektiği ifade 

edilebilir. 

Öğretmenin mesleğinde kendini ne kadar yeterli hissederse eğitimde başarısı o kadar 

artacağı düşünülmektedir (Doğan ve Esen Çoban, 2009; Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011; 

Özdemir, 2010;  Sacaroğlu ve Dursun, 2011). Engel gruplarında ve farklı engellilik düzeyindeki 

öğrenciler için eğitsel gereksinimleri karşılayacak uyarlama ve düzenlemeler yapabilmek 

uzmanlık düzeyinde bilgi ve deneyim gerektirebilmektedir. Bu konuda uzman olmayan 

öğretmenlerden, farklı engel grupları için işlevsel çözümler oluşturabilecek yeterlilik beklemek, 

gerçekçi bir beklenti gibi görülmemektedir (Akçatepe, 2010, ) . 

Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran unsurlar; öğretmenler, normal öğrenciler, kaynaştırma 

öğrencileri, kaynaştırma öğrencilerinin aileleri, fiziksel ortam, normal çocukların aileleri, destek 

özel eğitim hizmetleri ve ek hizmetlerdir (Batu ve Kırcaali İftar, 2006,). Yapılan çalışmalarda 

öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin olumsuz tutumlarının; özel gereksinimli bireylere sunulan 

öğretimin ve destek hizmetlerin nasıl olması gerektiği konusuna bilgi eksiklerinden 

kaynaklandığını ortaya koymuştur (Gök ve Erbaş, 2011; Gözün ve Yıkılmış, 2004;  Orhan, 2010; 

Temel, 2000). Bir yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için 

ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır (MEB,2013). Bu açıdan 

okul öncesi dönemde günlük eğitim planları uygulanırken  özellikle kaynaştırma eğitimi alan 

çocukların özel durumları ile farklılıklarını göz önüne alarak uyarlama yapma konusunda 

öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Öğretmenlere bu alanda destek sağlamaya yönelik bilgi 

eksiklerini gidermek amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenebilir ve öğretmenlere sağlanan 

destek eğitim hizmetleri arttırılabilir. 
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2.4. İlgili Araştırmalar  

 

McGee, Almeide, Azaroff ve Feldman’ ın yaptığı araştırmada (1992)  3 anaokulu öğrencisi 

akran eğiticisi olarak seçilmiş ve eğitilmiştir. Sınıf içi serbest oyun seansı sırasında akran 

öğretmenleri, otistik öğrenciler tarafından tercih edilen oyuncakların kullanımı ve adlandırmaları 

ile ilgili özgün öğretme yöntemlerini kullanılmışlardır. Üç hedef çocukta, birlikte yapılan temel 

etkinlikler sırasında aynı olumlu etkilerde artış gözlemlenmiştir. Daha sonra yetişkinlerin 

gözetim ve yardımları ile bu davranışlar sürdürülmüş ve daha da iyileşen karşılıklı eğitimin 

devamı sağlanmıştır.  Bu eğitimler kapsamında, bir çocuğun gün boyunca serbest oyun 

dönemlerinde artış olduğu, öğle yemeğinde davranış iyileşmesi gerçekleşmediği gözlemlenmiştir.  

Akran ve öğretmen oylaması yapılan çalışmada, olumlu bulgularının toplumsal geçerliliğini 

desteklemiştir.  

Pierce ve Schreibman (1995) otizimli olan iki çocuğa, motivasyonlarını arttırmak ve 

genellemeyi teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi prosedür olan akran tarafından uygulanan kilit 

tepki eğitimini (PRT-pivoral responsa training) kullanarak çeşitli karmaşık sosyal davranışlarda 

bulunmalarını öğretmişlerdir. Tipik akranlardan kilit tepki eğitimin stratejilerini modelleme, rol 

oynama, didaktik öğretim yoluyla uygulamalarını yapmaları sağlanmıştır. Eğitim sonrasında 

akranların, sınıf ortamında doğrudan (denetim bulunmadığı durumlarda) prosedürleri 

uyguladıkları gözlemlenmiştir. Yapılan öğreti ve müdahale sonrasında; her iki otistik çocuğun 

akranları ile uzun süren etkileşimleri ve iletişimleri olmuş, oyun oynamış konuşmalar başlatmış 

ve ortak dikkat davranışlarında artan angajmana sahip oldukları ifade edilmiştir. Buna ek olarak 

öğretmenler  sosyal davranışlarda olumlu değişiklikler olduğunu ve akran tercihli sosyal 

davranışların olumlu etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Dahası bu etkiler kalıcılık ve genellik 

gösterdiğini ifade etmişlerdir.  

Batu (2000) yılında, yaptığı çalışmada kaynaştırma uygulaması sırasında, gerek sınıf 

öğretmenlerine, gerekse kaynaştırma öğrencilerine sağlanabilecek destek hizmet türleri olan 

kaynak oda, sınıf içi yardım ve özel eğitim danışmalığını ele alınarak açıklamıştır. Bu çalışmada 

ayrıca kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için her bir unsurla ilgili yapılması gereken 

etkinliklere yer verilmiştir. Çalışmada kaynaştırma öncesinde ve sırasında öğretmenlere 

kaynaştırma öğrencilerinin özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi vermenin, öğretmenlerin 

kaynaştırma öğrencilerini daha kolay anlamalarını ve kabullenmelerini sağladığı vurgulanmıştır.  

Temel (2000) yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi 

hakkındaki görüşlerini incelemiştir. Araştırmanın örneklemini 118 okul öncesi öğretmeni ile 

görüşmüştür. Yapılan araştırmanın veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bulgularda 

entegrasyona ilişkin özel eğitim dersi alma durumunun önemli olduğu, yaş ve  ailede bulunan 

engelli çocuk sayısının önemli olmadığı ortaya konulmuştur. Araştırmada kaynaştırmanın 
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eğitiminin uygulanma sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin özel eğitim ve 

kaynaştırma(entegre) eğitimi konularında hizmet içi eğitime alınmalarının entegrasyonun 

başarılı uygulanabilmesi için önemli katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. 

Gözün ve Yıkılmış (2004) araştırmalarında kaynaştırma konusunda hazırlanan 

bilgilendirme programının öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumları üzerindeki 

etkisini incelemiştir.  Toplam 174 öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın bağımlı 

değişkeni öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumları, bağımsız değişkeni ise bilgilendirme 

programıdır. Deney grubu 83 kontrol grubu ise 91 öğretmen adayından oluşmaktadır. Deney 

grubunda yer alan öğretmenlere toplam 15 saat program uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 

kaynaştırmaya yönelik bilgilendirme programının öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik 

tutumları üzerinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Sart, Ala, Yazlık ve Yılmaz (2004) yaptıkları araştırmada; en son haliyle MEB Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimi için Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programına yer verildiğini, bu programın geliştirilmesinde görevli birimde bulunan kişi 

ve kurumlar görevlendirildiğini, ancak bu yönetmeliğin ne yazık ki istenildiği şekilde 

uygulanamadığını ortaya koymuştur. Bu konuda uzman kişilerin az bulunmasının ve 

öğretmenlerin BEP hazırlama konusunda yeterince eğitim alamamalarına sebep olabileceğini 

ifade etmiştir.  

Magnusan, Meyers ve Ruhm (2004) yaptıkları çalışmada 1998-1999 anaokulu 

verilerinden yararlanarak anaokulu ve birinci sınıfın erken okuma ve matematik verilerinde 

ölçülen, anaokulunun okula hazırlığına etkisini analiz etmişlerdir. Anaokuluna katılan çocukların 

okuma ve matematik verilerinde becerilerinde daha iyi performans gösterdikleri gözlemlenmiş 

ve bu etkilerin dezavantajlı çocuklar için daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

Rafferty ve Griffin (2005) yaptıkları çalışmada engelli ve engelli olmayan 237 ebeveyn ile 

118 çocuğun anaokuluna dâhil edilmesinin okul öncesi eğitimin açısından faydaları ve riskleri ile 

ilgili perspektifleri karşılaştırmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri ve çalışma örneklerinden alınan 

ölçek puanlarına dayanan iki faktörlü bir yapı ile riskler ortaya konulmuştur. Sağlayıcıların ve 

ebevynlerin katılımlarının engelli veya engelsiz anaokulu öğrencilerine faydalı olduğu 

gözlemlenmiştir.  Ağır düzeydeki engelli öğrencilere göre hafif ve orta düzeydeki çocukların dâhil 

edilmesinin daha çok desteklendiği bildirilmiştir. 

Sazak Pınar (2006) yaptığı çalışmada erken çocukluk özel eğitiminin, dünyada ve 

ülkemizde ortaya çıkış nedenlerine, gelişim süreciyle ilgili uygulamalarına yer vermiştir. 

Çalışmada ayrıca, erken çocukluk özel eğitiminin en önemli basamakları olan önleme, vakaların 

tespiti, çocukların değerlendirilmesi süreçlerine değinilmiş, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla 

Türkiye’deki uygulamalar karşılaştırmıştır. Çalışmada, erken çocukluk özel eğitim hizmetlerinin 
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ülkemizde nasıl yürütüldüğüne değinmiş, bu hizmetlerin yaygınlaştırılması için neler yapılması 

gerektiğini önermiştir. 

Gutierrez, Hale, Gossens Archuleta ve Sobrino Sanchez (2007) yaptıkları çalışmada 3 

otistik çocuğu akranları ile aynı ortama yerleştirerek etkileşimlerini incelemişlerdir. Bu sırada 

çocuklar nadiren arkadaşları ile iletişime geçmiş ve bu iletişime yetişkin personeller çok az 

müdahale edebilmişlerdir. Bu araştırma sonucunda özel eğitim çocukları ile akranları arasında 

olan sosyal etkileşimi artırabilmek için ek sistematik müdahalelere ihtiyaç duyulduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Özaydın, Tekin-İftar ve Kaner’in (2008) yaptıkları çalışmada; denekler arası çoklu 

yoklama modelini kullanmış, normal çocuklar tarafından uygulanan Arkadaşlık Becerilerini 

Geliştirme Programı’nın  (ABGP), özel gereksinimli akranların sosyal etkileşim davranışlarını 

artırma üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmaya, özel gereksinimli dört 

çocuk “hedef çocuk” ve onların sınıflarındaki normal gelişim gösteren 13 çocuk ise “eğitici akran” 

olarak katılmıştır. ABGP’nin hazırlanmasında hedef çocukların gereksinimleri ve sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri esas alınmıştır. Eğitici akranlar ABGP’yi, hedef çocuklar ile akran 

aracılı uygulama yöntemlerinden akran başlatmalı öğretimi kullanarak uygulanmıştır. Eğitici 

akranların arkadaşlık becerilerini oldukça yüksek düzeyde güvenilir olarak uyguladıkları 

görülmüştür. Bu doğrultuda, hedef çocukların eğitici akranları ile sosyal etkileşim 

davranışlarında olumlu yönde belirgin artış görüldüğü ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın özel 

gereksinimli çocuklar için kaynaştırma eğitiminin önemini ortaya koyduğu söylenebilir. 

Çulhaoğlu İmrak’ ın  (2009) yaptığı çalışma Adana ili merkez ilçelerinde bulunan 20 

ilköğretim okulu ile 14 bağımsız anaokulunda görev yapan toplam 89 okul öncesi öğretmeni, 

çocuğu ana sınıfına devam eden 281 ebeveyn ve kaynaştırma eğitimine devam eden dört sınıfta 

bulunan 4 özel gereksinimli çocuk ile bu çocukların sınıflarında yer alan 72 normal gelişim 

gösteren çocukla yürütülmüştür. Araştırmada öğretmen ve ebeveynlerin tutumlarını belirlemek 

üzere ‘Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Kaynaştırma 

eğitimi uygulanan sınıflardaki akran ilişkilerini incelemek için yapılandırılmamış gözlem 

yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda, 

olumlu sosyal iletişim davranışlarının olumsuz sosyal iletişim davranışlarından daha fazla olduğu 

ve öğretmen yaklaşımının akran ilişkilerinde etkili olduğu görülmüştür. Kaynaştırmaya karşı 

olduğunu belirten öğretmenin sınıfında, diğer sınıflara göre daha fazla olumsuz davranış 

gözlendiği ortaya koyulmuştur.  

Seçer, Çeliköz, Sarı, Çetin ve Büyüktaşkapu  (2010)  yaptıkları çalışmada; okul öncesi 

öğretmenlerinin çalışma saati, aylık geliri, medeni durumu ve sınıfında engelli öğrenci bulunma 

durumuna göre kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. Araştırmada Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler ölçeği uygulanmıştır. Araştırmaya 36-
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72 aylık okul öncesi kurumlarda görev yapan 269 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. 

Araştırma sonucunda aylık gelirinden memnun olma durumuna ve sınıfında kaynaştırma 

öğrencisi bulunma durumuna göre öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının 

farklılaştığı görülmektedir. Araştırmanın önerilerinden bazılar ise şu şekildedir: okul öncesi 

öğretmenliği bölümü programlarının yeniden gözden geçirilerek kaynaştırma ile ilgili dersler 

katılmalıdır. Okul öncesi öğretmenlerine MEB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim 

programlarına katılım zorunlu kılınmalıdır.  

Gök ve Erbaş (2011) yaptıkları çalışmada niteliksel araştırma yöntemi kullanmış ve 

sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan 10 öğretmen ile görüşmüştür. Araştırma sonucunda 

öğretmenler görme ve ileri derecede zihinsel engelli öğrencilerin okul öncesinde 

kaynaştırmasına uygun olmadığını, diğer öğrencilerin ise kaynaştırma eğitime alınması 

gerektiğini dile getirmişlerdir.  Ayrıca çalışmada öğretmenlerin hepsinin destek hizmet türüne 

ihtiyaç duyduklarını belirttikleri ve destek hizmet ile kaynaştırmada daha çok başarı 

sağlayabileceklerini düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Abbak (2011), yaptıkları çalışmayı kaynaştırma eğitim 

uygulamaları hakkında okul öncesi öğretmenlerinin tutumlarının ve görüşlerinin belirlenmesi 

amacıyla yapmışlardır, çalışma bulguları doğrultusunda öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar 

saptanmıştır.  Araştırmada çalışma grubu olan 15 okul öncesi öğretmenine (Adana ili) yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Kaynaştırma sürecinde öğretmenlerin yaşadıkları 

sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.  Öğretmenler dışarıdan bir 

yardıma ve bilgi kaynağına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Mevcut bilgi yetersizliğinin 

giderilmesi için ise hizmet içi eğitim ve uzman desteği olması gerektiği öğretmenler tarafından 

çözüm önerisi olarak ifade edildiği belirtilmiştir. 

Özaydın ve Çolak’ ın  (2011) yaptıkları çalışmada MEB tarafından düzenlenen Okul Öncesi 

Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi’ hizmet içi eğitim etkinliğine katılan ve en az bir öğretim yılı 

sınıfına özel gereksinimli öğrenci yerleştirilmesi ile kaynaştırma deneyimi yaşayan okul öncesi 

öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve katıldıkları Okul Öncesi Eğitiminde Kaynaştırma 

Eğitimi konulu hizmet içi eğitime yönelik görüşleri incelemiştir. Araştırmanın katılımcılarını 9 

okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Nitel verilere dayalı bir durum çalışması olan bu 

araştırmada ihtiyaç duyulan veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 13 soruyu kapsayan bir 

görüşme formu ile oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda uygulamaya yönelik önerilerde hizmet 

içi eğitim programının iyi uygulama örneklerinin yer aldığı görsellerle desteklenmesini, 

eğitimlerin iş başında eğitim, danışmanlık hizmeti, web destekli eğitim veya alternatif modellerle 

çeşitlendirilmesi önerilmiştir.  

Bakkaloğlu’ nun  (2013)  yaptığı çalışmanın amacı özel gereksinimli çocuk ebevylerinin 

bakış açısıyla erken müdahaleden okul öncesi programlarına geçiş sürecindeki yaşantıları ile ilgili 
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kurumların hizmetlerinde yaşanan sorunları ortaya koymaktır. Araştırmaya 8 özel gereksinimli 

öğrencinin ebeveyni katılmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmada, veriler yarı 

yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış ve tümevarım yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın 

bulgular kısmında; özel gereksinimli öğrenciyi kurumun veya öğretmenin kabul etmesinin 

dikkate alındığı, kurumların yetersiz olması nedeniyle çocukların birden fazla yere geçiş 

yaptıkları, kuruma ilişkin güvensizlik yaşadıkları ve çocukların okula geçiş sürecinde 

karşılaştıkları güçlüklerde kurumun veya öğretmenin özel gereksinimli çocuğu istememe veya 

kaynaştırmaya karşı olumsuz tutum ve önyargılı yaklaşımı nedeniyle problem yaşadıklarını ifade 

ettiklerini belirtmiştir. Bu önyargı ve olumsuz tutumun kaynaştırmaya veya özel gereksinimli 

çocuklara yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklanabileceğini eklenmiştir.  

Doğan ve Tatik (2014) yaptığı çalışmada ‘’Okul Öncesi Öğretmenlerin Hizmet İçi 

İhtiyaçlarının Belirlenmesi’’ konulu yaptıkları çalışmada 2012-2013 eğitim öğretim yılında 

İstanbul merkez ilçelerinde çalışan 90 okul öncesi öğretmenine ulaşılarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen ‘ okul öncesi öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi’ 

anketi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerin % 48,9’ u ‘ Özel Eğitime 

Gereksinim Duyan Çocukların Özellikleri ve ‘ Erken Müdahele Programlarına’ ve%52,2 ‘si ise ‘ 

Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Kursuna ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.  

Koçyiğit’ in (2015) yaptığı çalışmada; okul öncesinde kaynaştırma eğitimi 

uygulamalarında, ortaya çıkan sorunlar, sorunların çözümü ve önerilere yönelik okul öncesi 

öğretmeni, okul rehber öğretmeni, normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynleri ve 

kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

verileri; yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışmada öğretmenlerin, kaynaştırma uygulamalarına uygun güvenli ortam ile 

kaynaştırma öğrencisinin özelliklerine uygun araç, gereç ve materyal sağlayarak eğitim ortamına 

yönelik hazırlıklar yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma 

eğitimine yönelik yaptıkları hazırlık çalışmalarının kaynaştırma sürecinin istenilen başarıya 

ulaşması için önemli olduğunu ifade etmiştir. 

Çerezci (2015) yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin yarısından fazlasının 

kaynaştırma uygulamalarına yönelik ders almadıklarını ve alanların ise aldıkları eğitimi yeterli 

bulmadıklarını ortaya koymuştur. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitimleri öğretmenlerin 

önemli bulduklarını ifade etmiştir.  

İlgili araştırmalar incelendiğinde genel olarak kaynaştırma eğitimi olan çocukların 

davranışlarında olumlu değişikliklerin olduğu ve değişikliklerin kalıcılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin yarısından fazlasının kaynaştırma eğitimine 

yönelik ders almadığı alanların ise aldığı eğitimleri yeterli bulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İncelenen araştırmalar kaynaştırma eğitimine yönelik alınan eğitimlerin öğretmenlerin 
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tutumlarını olumlu etkilediği yönündedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda öğretmenlerim 

kaynaştırma eğitimine yönelik hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır.  
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3.YÖNTEM 

 

Bu bölümde sırasıyla araştırma modeli, araştırma deseni, araştırma grubu, veri toplama 

süreci, veri toplama araçları ve veri analizi yer almaktadır. 

 

3.1. Araştırma Modeli  

 

Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlilik düzeyleri ve 

görüşlerini  belirleyerek mevcut durumlarına yönelik hizmet içi eğitim programı geliştirmek ve 

geliştirilen hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin 

yeterlilik ve tutumlarına etkisini inceleyebilmek için bu çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. 

Cresweel ve Clark (2017) karma yöntemi ‘ Araştırmacının, araştırma problemlerini anlamak için 

hem nicel veriler (kapalı uçlu) hem de nitel veriler (açık uçlu) topladığı, iki veri setini birbiriyle 

bütünleştirdiği ve daha sonra bu iki veri setini bütünleştirmenin avantajlarını kullanarak   sonuçlar 

çıkardığı bir araştırma yaklaşımıdır’  şeklinde tanımlamıştır. Cresweel ve Clark (2015)  tek bir veri 

kaynağının yetersiz olduğu, sonuçların açıklanması gerektiği, araştırma durumlarının 

genelleştirilmesinin gerektiği, birinci yöntemin geliştirilmesi için ikinci yöntemin gerektiği ve 

genel bir araştırma amacının en iyi şekilde ele alınabileceği araştırma problemlerinde karma 

yöntemin tercih edildiğini belirtmişlerdir. Greene (1989) ve Gianakaki (2005); karma yöntem 

araştırmalarının gerekçelerini 5 ana başlıkta sınıflandırmışlardır. Bu başlıklar; üçgenleme, 

tamamlayıcılık, genişleme, başlangıç ve genişletmedir. Bu araştırmada karma yöntem 

seçilmesinin nedeni ise tamamlayıcılıktır. Tamamlayıcılık : ‘Bir yöntemden elde edilen bulguların 

detaylandırılması, sunulması, arttırılması ve açıklığa kavuşturulmasında diğer yöntemin 

sonuçlarını kullanır. Tamamlayıcı karma yöntemde, nitel ve nicel veriler hem çakışmaların olduğu 

durumları, hem de olayı farklı açılardan ölçerek zengin ve ayrıntılı bir hale getirmek için kullanılır. 

Böylece her bir veri analizi türü bir diğerini tamamlar’. şeklinde tanımlanmıştır (Akt: Baki ve 

Gökçek, 2012, s:4) 

 

3.1.1. Araştırma Deseni  

 

Bu araştırmada veriler karma yöntemde kullanılan desenlerden biri olan keşfedici 

sıralayıcı desen kapsamında toplanmıştır. Creswell (2003) karma yöntem kullananların 

seçebilecekleri altı tasarım olduğunu belirtmiştir. Bunlardan üç tanesi eş zamanlı, üç tanesi ise 

sıralı tasarımlardır.  Sıralı yaklaşımlar ise; sıralı açıklayıcı tasarım, sıralı araştırıcı tasarım 

(keşfedici sıralıyıcı), sıralı dönüşümsel tasarımdır. Bu araştırmada  ise sıralı araştırıcı yaklaşım 

kullanılmıştır. Sıralı araştırıcı yaklaşımda nitel veriler toplanıp analiz edilir, bunu nicel veri takip 
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eder. Öncelik burada da nitel verilerdedir. Nicel veri, nitel verileri çoğaltmak için kullanılır. 

Verilerin analizi çoğunlukla verilerin yorumlaması ve tartışma bölümlerinde birleştirilir. Bu 

tasarım var olan ilişkileri araştırmada yapılan nitel analize dayalı olarak yani bir test geliştirmede 

ve nitel bulguları özel bir kitleye genelleştirmede yararlıdır (Akt: Baki ve Gökçek, 2012). Keşfedici 

sıralı  desende araştırmacı nitel verilerin toplanması ve incelenmesine öncelik verir ve bunlarla 

başlar. Keşfedilen sonuçlar üzerinden araştırmacı, ikinci aşamayı, yani nicel araştırmayı 

uygulamaya başlar ve birincil sonuçları test eder veya genişletir. Daha sonra, nicel verileri birincil 

nitel verilerin üzerine nasıl inşa ettiğini açıklar (Cresweel ve Clark, 2015, ss:79). Aşağıda tez 

araştırmasının keşfedici sıralı desen süreci Cresweel ve Clark (2015) Akış Şemasına göre 

düzenlenmiş olup Şekil 3.1’de yer verilmiştir.   

 

 

Şekil 3.1.  Araştırma Deseni 

  

1. Adım (Nitel kısmı tasarlama): Bu kısımda 1. Aşama olan okul öncesi öğretmenlerinin 

kaynaştırma uygulamalarına ilişkin eksiklerini belirlemek için ihtiyaç analizi soruları 

planlanmıştır. İzinler alınmıştır. Araştırma  grubunu 13 okul öncesi öğretmeni 

oluşturmuştur. Nitel veri toplama aracı araştırma grubuna dağıtılarak uygulanmış ve 

araştırma verileri çözümlenmiştir. 

İhtiyaç analizi yapılmış ve
nitel veriler toplanmıştır.

İhtiyaç analizi doğrultusunda
hizmet içi eğitim programı
geliştirilmiş ve ön test ve son
test olarak kullanılacak ölçeklere
karar verilmiştir.

Hizmetiçi eğitim programı
uygulanmış ve nitel ve nicel
veriler toplanmıştır.

Elde edilen

veriler yorumlanmıştır.
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2. Adım:( Nitel Sonuçların Üzerinde Yapılandırma İçin Stratejiler Kullanılması). Nitel  

veriler sonucunda kaynaştırma uygulamalarına yönelik veriler toplanmış ve 

öğretmenlerin hangi konuda eksiklik duydukları belirlenmiştir. Öğretmenler ihtiyaç 

duydukları konu olarak; kaynaştırma eğitiminin tanımı ve ilkeleri, yararları, 

kaynaştırma öğrencilerinin yetersizlik türüne göre gelişim özellikleri, kaynaştırma 

öğrencilerine yönelik etkinlik hazırlama, okul öncesi dönemde kaynaştırma 

uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler, veliler ile iletişim, 

bireyselleştirilmiş eğitim programı ile uygulama içerikli olması konusunda 

eğitilmeleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmen görüşleri doğrultusunda 

programın uygulanma süresi de göz önüne alınarak Okul Öncesi Eğitimde 

Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı geliştirilmiştir. 

Hizmet içi eğitim programı sırasında ön test ve son test olarak  uygulanacak nicel veri 

toplama araçlarına karar verilmiştir.  

3. Adım: (Nicel Aşamanın Planlanması ve Uygulanması). İzinler alınmıştır. Nitel 

sonuçları test edecek veya genelleyecek araştırma grubu seçilmiştir. Araştırmada 

uygulanan ölçeklerin verileri normal dağılım gösterdiği için parametrik testler 

uygulanmıştır. Hizmet içi eğitim sırasında öğretmenlere uygulanan ön test ve son test 

erişi puanları incelenmiştir.  

4. Adım: (İlgili sonuçların yorumlanması) :Öğretmenlere yönelik açık uçlu sorular 

formu uygulamıştır. Nitel sonuçlar için içerik analizi yapılmıştır. Miles ve Huberman 

güvenirlilik katsayısı hesaplanmıştır, Nicel veriler SPSS 20 Programına girilerek 

dağılımları alınmıştır. Nitel soruların açıklanmasında nicel sonuçların ne ölçüde 

karşıladığı tartışılmıştır.  

 

3.2. Araştırma Grubu  

Araştırmanın ihtiyaç analizi kısmında 2016-2017 yılında Adana ilinin Yüreğir Merkez 

ilçesinde görev yapan 13 okul öncesi öğretmeni yer almıştır. Araştırma grubunu ise Adana ilinin 

Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde görev yapan ve hizmet içi eğitim programına katılan 15 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada uygulanan ön test- son test ölçekleri hizmet içi eğitime 

katılan öğretmenlere uygulanmıştır. Fakat 1 öğretmen son gün eğitime katılmadığı için veriler 14 

okul öncesi öğretmeninden alınmıştır. Açık uçlu sorular formu ise hizmet içi eğitime katılan 15 

okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Odak grup görüşmesi ise hizmet içi eğitime katılan 5 okul 

öncesi öğretmeni ile yapılmıştır.  

Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi eğitime 

katılan öğretmenlere ait demografik bilgiler Tablo 3.1’ de verilmiştir.  
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Tablo 3.1. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Geliştirilen Hizmet İçi 
Eğitim Programına Katılan Öğretmen Gruba İlişkin Demografik  Bilgiler (N:15) 

        f     % 

Cinsiyet 

Kadın 13 86,7 

Erkek 2 13,3 

Toplam 15 100 

Yaş 

21-30 4 26,67 

31-40 10 66,66 

40 üstü 1 6,67 

Toplam 15 100 

Kıdem 

1-4 3 20 

5-10 7 46,66 

11-15 4 26,67 

15 üstü 1 6,67 

Toplam 15 100 

Hizmet İçi Eğitim 

Evet 9 60 

Hayır 6 40 

Toplam 15 100 

Lisanda Eğitim Alma Durumu 

Evet 12 80 

Hayır 3 20 

Toplam 15 100 

Kaynaştırma Mevcut 

1-3 15 100 

Sınıf Mevcudu 

15-25 10 66,66 

25-35 5 33,34 

Toplam 15 100 

Okulun Sağladığı Destek 

Düşük 6 40 

Orta 8 53,33 

Yüksek 1 6,67 

Toplam 15 100 

Okul Türü   

Bağımsız 11 73,33 
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İlkokula Bağlı Anasınıfı 3 20 

Uygulama Sınıfı 1 6,67 

Toplam 15 100 

 

Araştırmaya katılan 15 öğretmenlerden 13 kişi (%86,7) bayan, 2 kişi (%13,3) erkek 

öğretmenlerdir. Yaş ortalaması 21-30 olan 4 kişi  (%26,67), 31-40 olan 10 kişi  (%66,66), 40 ve 

üzeri olan 1 kişidir (%6,67). Öğretmenlerin kıdem yılları 1-4 yıl arası 3 kişi (%20), 5-1o yıl arası 

7 kişi (%46,66), 11-15 yıl arası 4 kişi (%26,67) , 15 yıl dan fazla 1 kişidir (%6,67). Öğretmenlerin 

daha önce okul öncesi kaynaştırma uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitimlere katılan 

öğretmen sayısı 9 kişi  (%60), okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarına yönelik hizmet içi 

eğitimlere katılmayan öğretmen sayısı ise 6 kişidir (%40). Kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

lisans eğitiminde ders alan öğretmen sayısı 12 kişi (%80), ders almayan öğretmen sayısı 3 kişi 

(%20)’ dir. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi 1-3 arasında bulunan öğretmen sayısı 15 (%100)’dir. 

Sınıf mevcudu 15-25 arasında olan öğretmen sayısı 10 kişi (%66,67), 25-35 arasında olan 

öğretmen sayısı 5 kişidir (%33,33). Okulun sağladığı destek türü düşük olan öğretmen sayısı 6 

kişi (%40), orta olan öğretmen sayısı 8 kişi (%53,33), yüksek olan öğretmen sayısı 1 kişidir 

(%6,67). Çalıştıkları okul türüne göre gruplandığında bağımsız anaokulunda çalışan öğretmen 

sayısı 11 (%73,33), İlkokulda çalışan öğretmen sayısı 3(%20), uygulama anaokulunda çalışan 

öğretmen sayısı 1’dir (%6,67).  

 

3.3. Veri Toplama Süreci 

 

Bu araştırma için Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 1069550 sayılı 

oluru ile bizzat araştırmacı tarafından öğretmenlerin uygun olduğu saatlerde Eğitim öğretim 

aksatılmadan öğretmen gönüllüğü esası ile program gerçekleştirilmiştir.  Veri toplama araçları ile 

ilgili öğretmenlere bilgiler verilmiş ve sorulara gerçekçi ve dürüst yanıt vermeleri istenmiştir. 

Literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın Hizmet İçi Eğitimi Program Geliştirme aşamasında 

eğitim  modeli olarak Taba Modeli kullanılmıştır. Bu modele göre sıra ile ihtiyaçlar tanımlanmış, 

amaçlar belirlenmiş, konular seçilmiş, konuların organizasyonu yapılmış ve öğrenme öğretme 

süreci hazırlanmıştır. Değerlendirme araçları kullanılarak hizmet içi eğitim programı 

sonlandırılmıştır.  
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3.3.1. Hizmet İçi Eğitim Programı Tasarımı  

 Bir eğitim programı planlanırken öncelikle programın nasıl olacağı tasarlanmakla 

başlanmalıdır.  Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden oluşacağını ortaya 

çıkarma sürecidir. Eğitimde program tasarımı çoğunlukla programın ana çerçevesini ortaya 

koyar.  

1. ‘Ne yapılmalıdır?   

2. Konu alanı neleri içermelidir? 

3. Hangi öğrenme stratejileri, kaynaklar ve etkinlikler kullanılmalıdır? 

4. Sonuçları değerlendirmek için hangi ölçme araçları ve teknikleri kullanılmalıdır?  

Program tasarımlarının tümünün bu dört öğeyi içermesi gerekmektedir. 

Eğitim programlarını tasarlama sürecinde genelde üç temel yaklaşım izlenmektedir.  

 Bunlar; 

1. Konu Merkezli Program Tasarımları 

2. Öğrenen Merkezli Program Tasarımları 

3. Sorun Merkezli Program Tasarımları  

  Öğrenen Merkezli Tasarımda tasarımcılar öğreneni ön planda tutarak, her konunun 

öğrenene göre düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur (Demirel, 2012; Doğanay, 2011). Bu 

araştırmada hizmet içi eğitim programı tasarlanırken öğretmenlerin ihtiyaçları ön planda 

tutularak tasarlandığı için öğrenen merkezli tasarım tercih edilmiştir. Araştırmada okul öncesi 

eğitimde kaynaştırma uygulamalarında önemli rolü olduğu düşünülen öğretmenlerin, 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili yaşadıkları aksaklıklar ve eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. 

Uygulanan hizmet içi eğitimin öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik ve 

tutumlarına etkisi incelenerek görüş ve önerileri alınmıştır.  

 

3.3.2. Program Geliştirme Modeli (Taba Modeli)  

 

Farklı program geliştirme modelleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; 

Charterd ve Bobbit Modeli, Tyler Modeli, Taba Modeli, Geriye Doğru Tasarım Modeli, İş Analizi 

Modeli, Görüşme Modeli gibidir (Ornstein, ve Hunkins, 2014). Taba;  müfredatın yüksek otorite 

tarafından öğretmenler tarafından tasarlanması gerektiğine inanıyordu. Dahası öğretmenlerin 

başlangıçta genel bir müfredatın tasarımını oluşturmaya başlamaktan ziyade, okullarda 

öğrencileri için öğrenme-öğretme birimleri belirleyerek süreci başlatmaları gerektiğini 

düşünmüştür. Bu nedenle genel tasarıma başlamanın ve ayrıntılara göre çalışmanın tümdengelim 

yaklaşımın aksine tüme varımsal yaklaşımla olması gerektiğini savunmuştur (Oliva, 2005). Bu 
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araştırmada öğretmenlerin ihtiyaçları belirlenerek sürece başlanmış ve tüme varımsal yaklaşım 

kullanılmış olduğu için Taba modeli tercih edilmiştir. Taba’ nın taban modeli yedi basamaktan 

oluşmaktadır Taba Modelinin basamakları Şekil 3.2.’de sunulmuştur.  

 

Şekil  3.2. Program Geliştirme Modeli  (Oliva, 1988; Akt: Demirel, 2012) 

 

3.3.2.1.  İhtiyaçların Belirleme  

 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik ihtiyaç  

duydukları konuları belirlemek için  açık uçlu soru formu oluşturulmuştur. Açık uçlu sorular 

öncelikle okul öncesi öğretmenleri ile ön görüşme yapılarak 3 adet sorudan oluşacak şekilde 

hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular kapsam geçerliliği için 2 Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında uzmana ve 1 Okul Öncesi Eğitim alanında uzmanına sunulmuştur. Alınan uzman 

görüşleri doğrultusunda 1 adet açık uçlu sorudan oluşan form düzenlenmiştir. Açık uçlu sorular 

formu 13 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Uygulanan açık uçlu sorular formunda içerik 

analizi yapılmıştır. İçerik analizi iki uzman tarafından kodlanmış ve bu kodlar arasında ki uyum 

“Miles and Huberman” formülü ile hesaplanmış ve sonuç %96 çıkmıştır. (Miles ve Huberman, 

1994; Akt: Baltacı, 2017).  

 

3.3.2.3. Hedef ve Amaçları Belirleme 

Hedef; Yetiştirdiğimiz insanlarda bulunması uygun gördüğümüz eğitim yoluyla 

kazandırılabilir nitelikte istendik özelliklerdir. Amaç ise hedefe ulaşma isteği olarak tanımlanır 

(Demirel, 2012).   Okul öncesi öğretmenlerin almak istedikleri konular doğrultusunda hedef ve 

amaçları  oluşturmak için Adana İli Yüreğir Rehberlik Araştırma Merkezi ziyaret edilmiş ve fikir 
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alınmıştır. Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden ve Okul Öncesi 

Bölümünden,  alanında uzman kişilerden görüş alınmıştır. Alınan uzman görüşleri doğrulusunda 

hedef ve kazanımlar belirlenmiştir. Eğitim durumlarını planlarken kaynaştırma öğrencisini 

değerlendirebilme, kaynaştırma eğitiminde yetersizliği olan çocukları ayırt edebilme, okul öncesi 

eğitimde kaynaştırma eğitimi alan çocuklara yönelik eğitim planı hazırlayabilme olarak üç genel 

amaç, 18 hedef ve 59 kazanım belirlenmiştir. Amaçlar, kazanımlar ve hedefler Ek-3 ve Ek-4’ de 

sunulmuştur.  

3.3.2.3. İçeriği Belirleme ve Düzenleme 

 

Programın içerik boyutunda ise amaçlara ulaşmak için ‘’Ne Öğretelim’’ sorusuna cevap 

aranır (Demirel, 2012). Bu çalışma kapsamında içeriği seçme sürecinde, uzmanlar ile 

paylaşımlara devam edilerek, hedef ve kazanımlar ile tutarlı olacak şekilde konular belirlenmiştir. 

Konular belirlenirken zaman, ekonomiklik, öğretmenlerin ihtiyacını kısa sürede karşılayabilme 

gibi konular göz önüne alınmıştır.  

İçerik boyutunu düzenlerken modüler programlama yaklaşımı kullanılmıştır. Bu 

yaklaşımda; içerik düzenlenirken konular öbekler, üniteler halinde düzenlenir. Bu öbeklerin (ya 

da modüllerin) birbiriyle ilişkili olması beklenmez. Bu programla öğretim sonunda alınacak 

sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından esnektir. Öğrenme ünitelerinin, 

aşamalı olup olmadıklarına bakılmadan anlamlı parçalara ayrılarak düzenlenir. Bu çalışmada 

içerik düzenleme sürecinde modüler programlama yaklaşımı temel alınmıştır. Çünkü konular, 

kendi içinde anlamlı bir bütünlük oluşturmaktadır. Bir sonraki konunun öğrenilmesi için, bir 

önceki konuyu bilme zorunluluğu yoktur. Diğer bir deyişle konular arasında aşamalı, ardışık ve 

ön koşullu bir ilişki yoktur. Ayrıca  konuların işleniş tarzı ve işleniş sırası bakımından esneklik 

özelliğine sahiptir. İşleniş sırasındaki değişiklik öğrenme problemlerine yol açmaz (Demirel, 

2012). 

Uygulanan hizmet içi eğitim 3 üniteden oluşmaktadır; 

 

1. Ünite: Kaynaştırma Eğitiminin Okul Öncesindeki Yeri ( Kaynaştırmanın Tanımı, Okul 

Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitiminin Yararları, Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili 

Yasal Düzenlemeler) 

2. Ünite: Kaynaştırma Eğitimine İhtiyaç Duyan Çocukların Sınıflandırılması, 

Kaynaştırma Öğrencilerinin Yetersizlik Türlerine Göre Okul Öncesi Dönemdeki 

Gelişim Özellikleri 

3. Ünite: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, BEP’e Göre Yıllık Kazanım Gösterge 

Belirleme, Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Oluşturma, Kaynaştırma 

Öğrencilerine Yönelik Öğrenme-Öğretme Süreci, Kaynaştırma Eğitiminde Kullanılan 
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Yöntem ve Teknikler, Kaynaştırma Uygulamalarında Kullanılabilecek Materyaller, 

Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Ölçme Değerlendirme, Kaynaştırma 

Uygulamalarında İletişim).  

 

3.3.2.4. Öğrenme Yaşantılarını Düzenleme 

 

Öğrenme-öğretme boyutu programın en önemli boyutudur. Bu boyutla öğretme 

etkinlikleri, işleniş, ya da dersin işleniş şekli belirlenir. Belirlenen hedef ve kazanımlarla 

oluşturulan içeriğe uygun öğrenme yaşantıları düzenlenmiştir. Öğrenme öğretme sürecinde 

sunuş yoluyla anlatım tercih edilmiştir. Sunuş yoluyla öğretimde bilgilerin düzenlenmiş ve 

sıralanmış olması gerekmektedir. Öncelikle genel ilke ve kavramlar verilir, bunu ayrıntılı bilgiler 

kazandırılması izler .Bu süreçte düz anlatım, soru cevap, tartışma teknikleri kullanılmış, bu 

teknikler hazırlanan slaytlarla desteklenmiştir. 

Kaynaştırma eğitiminde uygulanan sorunları, nedenlerini ve çözüm önerilerini 

belirlemek için buluş yöntemine de yer verilmiştir. Buluş yönteminde karşılaşılan problemi 

çözebilme özelliğini barındırır. Öğrenme sırasında merak uyandırır. Burada öğreticinin temel 

görevi, katılımcıları yönlendirmek ve cevabı ona buldurmaktır (Demirel, 2012).  

 

3.3.2.5. Değerlendirme 

 

Program değerlendirme, program etkililiği hakkında karar verme sürecidir ve temelde 

öğretimin değerlendirilmesini içermektedir. Program geliştiren uzmanlara programa devam 

etme, gözden geçirme konusunda bilgi vermektedir ( Demirel, 2012). 

Programa katılan öğretmenlerin tutum ve yeterliliklerine yönelik  Tanılayıcı ve Düzey 

Belirleyici Değerlendirme yapılmıştır. 

 

1. Tanılayıcı Değerlendirme: Programa başlanmadan önce ön koşul niteliğindeki 

bilişsel davranış, duyuşsal özellik ve devinişsel becerileri tanılamak için yapılan 

değerlendirmedir. Program hazırlanırken duyuşsal, bilişsel ve devinişsel giriş 

özelliklerine bakılması, buna göre kazandırılması istenen davranışlara yer verilmesi 

gerekir (Demirel, 2012)  Hizmet içi eğitim programı geliştirilmeden önce 

öğretmenlere tanılayıcı değerlendirme yapmak üzere Kaynaştırma Öğretmen 

Yeterlilik Ölçeği ve Kaynaştırmaya İlişkin Tutum Ölçeği uygulanmıştır.  

2. Düzey Belirleyici Değerlendirme: Program sonunda kazanılmış davranış, özellik 

ve becerileri ölçmeye yarayan değerlendirme türüdür (Demirel, 2012).  Bu 

değerlendirme sürecinde öğretmenlere program öncesi uygulanan yeterlilik ve 
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tutum ölçekleri tekrar uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Programın 

kendisine ve uygulama sürecine yönelik de araştırmacılar tarafından geliştirilen açık 

uçlu sorular formu uygulanarak öğretmenlerden görüş ve öneriler alınmıştır. Ayrıca 

Hizmet içi eğitimden sonra öğretmenler arasından seçilen 5 öğretmen ile odak grup 

görüşmesi yapılarak tutum ve yeterlilikleri ve konuya yönelik önerileri üzerinde 

ayrıntılı görüşlerine yer verilmiştir.  

 

3.4. Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması 

 

Okul öncesinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili ihtiyaçları belirlemek için araştırmacılar 

tarafından geliştirilen İhtiyaç Analizi formu uygulanmıştır. Bu ihtiyaçlar kapsamında 

araştırmanın hizmet içi eğitim uygulaması sırasında nicel veriler kısmında kullanılacak ölçekler 

için izin alınmış, nitel veriler kısmında ise açık uçlu sorular formu ve odak grup görüşme formu 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler 

alınmıştır. Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim Programı uygulanmıştır. 

Eğitim iki hafta sonu toplam 40 saat şeklinde oluşturmuştur. Programa Eğitim Programı 

ve Öğretim alanında uzman olan tez danışmanı da katılarak gerekli gözlem ve müdahaleleri 

yapmıştır.  

 

1. Gün: Kaynaştırma Eğitiminin Okul Öncesindeki Yeri( Kaynaştırmanın Tanımı, Okul 

Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitiminin Yararları, Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili 

Yasal Düzenlemeler) (10 saat) 

2. Gün: Kaynaştırma Eğitimine İhtiyaç Duyan Çocukların Sınıflandırılması, Kaynaştırma 

Öğrencilerinin Yetersizlik Türlerine Göre Okul Öncesi Dönemdeki Gelişim Özellikleri 

 ( 10 saat) 

3. Gün: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, BEP’a Göre Yıllık Kazanım Gösterge 

Belirleme, Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Oluşturma, Kaynaştırma 

Öğrencilerine Yönelik Öğrenme-Öğretme Süreci, Kaynaştırma Eğitiminde Kullanılan 

Yöntem ve Teknikler, Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Kullanılabilecek 

Materyaller, Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Ölçme Değerlendirme, Kaynaştırma 

Uygulamalarında İletişim  (10 saat) 

4. Gün: Ölçme- Değerlendirme ( 10 saat) 

 

Eğitim öncesinde ölçekler uygulanmış ön test verileri toplanmıştır. Program tanıtılmış 

amaçları belirlenmiştir. Öncelikle öğretmenlerle konuşularak konu ile ilgili görüşler alınmıştır. 

Eğitimin interaktif geçmesine önem verilmiş öğretmenlerden deneyimlerini paylaşmaları 
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istenmiştir. Öğretmenlere soru sormalarına izin verilerek kendilerini ifade etmeleri sağlanmıştır. 

Gün sonunda anlatılanlar özetlenmiştir. Eğitim süreci sonunda son test ölçekleri uygulanmıştır. 

Öğretmenlerin programa yönelik görüşlerini almak için program sonunda açık uçlu sorular formu 

uygulanmıştır. Eğitim sonunda kaynaştırma öğrencisi çocuğu olan bir katılımcı konuşma yaparak 

teşekkür etmiş bu konuda bu eğitimlerin kaynaştırma öğrencisi olan okullarda her sene başında 

yapılması gerektiğini süreçte veli olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirtmiştir. Öğretmenler genel 

olarak farkındalık yaratan bir eğitim olduğunu belirterek teşekkürlerini sunmuşlardır.  

 

 

 

3.5 Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada İhtiyaç Analizi Formu, Kişisel Bilgiler Formu, Kaynaştırma Öğretmen 

Yeterlilik Ölçeği, Kaynaştırma İlişkin Tutum Ölçeği,  Açık Uçlu Sorular Formu, Odak Grup Görüşme 

Formu uygulanmıştır.  

İhtiyaç Analizi Formu: Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik ihtiyaç  duydukları konuları belirlemek için  açık uçlu sorular formu oluşturulmuştur. 

Açık uçlu sorular öncelikle okul öncesi öğretmenleri ile ön görüşme yapılarak 3 adet sorudan 

oluşacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular kapsam geçerliliği için 2 Eğitim Programları 

ve Öğretim alanında uzmana ve 1 Okul Öncesi Eğitim alanında uzmanına sunulmuştur. Alınan 

uzman görüşleri doğrultusunda 1 adet açık uçlu sorudan oluşan form düzenlenmiştir. Açık uçlu 

sorular formu 13 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Uygulanan açık uçlu sorular formunda 

içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi iki uzman tarafından kodlanmış ve bu kodlar arasında ki 

uyum “Miles and Huberman” formülü ile hesaplanmış ve sonuç %96 çıkmıştır. (Miles ve 

Huberman, 1994; Akt: Baltacı, 2017).  

Kişisel Bilgiler Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen Meral ve Bilgiç (2012) 

Kaynaştırma Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinden esinlenerek oluşturulan Kişisel Bilgiler Formunda 

öğretmenlerin yeterlilik ve tutumlarında uygulanan hizmet içi eğitimin etkisini incelemek 

amacıyla cinsiyet, yaş, kıdem,  okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimine yönelik hizmet içi 

eğitim alma durumu, lisans eğitiminde kaynaştırma eğitiminde ders alma durumu, sınıfında 

bulunan kaynaştırma öğrenci sayısı, sınıf mevcudu, okulun kaynaştırma eğitimine yönelik 

sağladığı destek düzeyi, görev yaptığı okul türü değişken olarak ele alınmıştır.   

Kaynaştırmada Öğretmen Yeterliliği Ölçeği: Araştırmada Meral ve Bilgiç (2012) tarafından 

geliştirilen Kaynaştırmada Öğretmen Yeterliliği Ölçeği (KÖYÖ) kullanılmıştır. Kullanılan KÖYÖ 

ölçeği 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li Litert tipi ‘’Hiç Yapamam, Yapamam, Kısmen 

Yapabilirim, Yapabilirim ve Yüksek Olasılıkla Yapabilirim.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Ölçme aracı 
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kaynaştırma sınıfında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlilik algısını ölçmeye yönelik 

geliştirilen ve bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayalıdır. Ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 24, en yüksek puan ise 120’dir. Puan yüksekliği çerçevesinde öğretmen yeterlilik 

algısında artıştan söz edilebilir. Ölçeğin yapı geçerliliği; açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek 

faktörlü bir öz yeterlilik yapısının %66’sını açıkladığı, faktör yüklerinin 53 ile 77 arasında 

değiştiği bulgular arasındadır. KÖYÖ uyum geçerliliği Ohio State Öğretmen Yeterliliği üzerinden 

gerçekleştirilmiş ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısı 83 olarak hesaplanmıştır. KÖYÖ iç 

tutarlılık Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 94 olarak bulunmuştur.  Testin güvenilir kabul 

edilmesi için 0-1 arasında değer olan Cronbach Alpha katsayısının 0,7’den yüksek çıkması 

görülmektedir. Değer 1’e yaklaştıkça güvenirlilik artar (Büyüköztürk, 2014). Araştırmacılar 

tarafından elde edilen veriler üzerinde yapılan iç tutarlılık hesaplamasında ise Cronbach Alpha 

katsayısı 0, 955 çıkmıştır. 

Kaynaştirmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Araştırmada Nesrin Özbaba tarafından 2000 yılında 

geliştirilen ‘Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Tutum ölçeği otuz sorudan 

oluşmaktadır. Soruların cevabı ‘’Hiç Katılmıyorum, Az Katılıyorum, Katılıyorum, Çok Katılıyorum, 

Tamamen Katılıyorum’ şeklinde seçeneklerden oluşmaktadır. Tutum ölçeğinin Pearson 

Momonetler çarpımı korelasyon katsayısı .97, iç tuturalılık ise Sperman Brown .908, Norst .908 

ve Cronbach Alpha değeri ise . 92 bulunmuştur. Araştırmacılar tarafından elde edilen veriler 

üzerinde yapılan iç tutarlılık hesaplamasında ise Cronbach Alpha katsayısı 0,650 çıkmıştır. 

Açık Uçlu Sorular Formu: Açık uçlu sorular formu; okul öncesi eğitimde kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim programa dair öğretmenlerin görüş ve 

önerilerini  almak için araştırmacılar tarafından alınan uzman görüşleri doğrultusunda ( 2 Okul 

Öncesi Eğitim alanında ve  1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında)  2 adet açık uçlu sorudan 

oluşmaktadır. 

Odak Grup Görüşme Formu:  Araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘ Odak Grup Görüşme 

Formu’ okul öncesi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimine yönelik 

görüşlerinin daha detaylı belirlenmesi ve  etkin uygulamaya yönelik önerilerinin alınması için 1 

adet tanıtma sorusu, 1 adet geçiş sorusu, 1 adet ana soru ve 1 adet final sorusu olmak üzere 4 

sorudan oluşmaktadır (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). Okul öncesi öğretmenlerinin genel olarak 

kaynaştırma eğitiminin olumlu ve olumsuz yanları tanıtma sorusu, , kaynaştırma eğitimi 

konusunda kendilerini yeterli hissedip hissetmedikleri ve yeterliliklerini arttırmak için neler 

yapılabileceğine dair önerileri geçiş sorusunu, kaynaştırma eğitimine yönelik genel olarak olumlu 

ve olumsuz tutumlarına dair görüşleri ve olumlu tutum geliştirebilmelerine dair önerileri ise ana 

soruyu, kaynaştırma eğitimine yönelik eklemek istedikleri konular ise final sorusunu 

oluşturmaktadır. Soruların oluşturulma aşamasında 1 okul öncesi alanında ve 1 eğitim 

programları ve öğretimi alanında uzman görüşleri alınmıştır.  
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3.6. Veri Analizleri 

 

Araştırmada Kaynaştırma Öğretmen Yeterlilik Ölçeği ve Kaynaştırma Öğretmen Tutum 

Ölçeği’ nin veri analizlerinde nicel veri analizi, İhtiyaç Analizi Formu ve Açık Uçlu Sorular 

Formunun analizinde nitel veri analizi uygulanmıştır. Nicel veri analizin de öğretmenlerin  

yeterlilik ve tutum durumlarını tespit etmek için verilerin frekans ve aritmetik ortalamaları 

belirlenmiştir. Sonuç olarak 4 veri setinde de elde edilen verilerin normal dağılıma ulaşıldığı için 

parametrik testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Nicel verilerin analizinde parametrik 

testlerden ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin uygulanan ölçeklerden 

elde edilen çalışma öncesinde ön test ve sonrasında son test puanları incelenerek eğitim öncesi 

ve sonrası puanları karşılaştırılarak yorumlanmıştır.  İhtiyaç Analizi Formu ve Açık Uçlu Sorular 

Formunda ise içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi; insanların söyledikleri ve yazdıklarının açık 

talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi, sayısallaştırılması olarak ifade edilebilir. İçerik 

analizinde temel amaç sözel olmayan dökümanı, nicel verilere dönüştürmektir (Balcı,2015). Açık 

uçlu sorular formunda belirlenen temalara yönelik uzman görüşleri doğrultusunda kullanım 

sıklıkları ile sıklık listeleri oluşturularak sunulmuştur.   Odak grup görüşmesinde ise kayıtların 

analizi, öğretmenlerin beyanı ile belirtilmiştir, çünkü bu çalışmada grup görüşlerine oranla 

bireysel görüşlerin ifadesi anlamlıdır (Balcı, 2015). Araştırmaya katılan öğretmenlerin cevapları 

bireysel şekilde verilmiştir.  

 

 

3.6.1. Nicel Veri Analizi 

 

 Araştırma nicel verilerin analizinde hangi setlerin kullanılacağına karar verebilmek için 4 

veri setinin verilerinin normal dağılım özellikleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 

parametrik testlerin yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmada nicel veri analizinde 4 veri 

setinden elde edilen veriler için normallik dağılım analizleri aşağıda sunulmuştur.  

Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yeterlilik Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Analizi :  

Hizmet içi eğitimden önce uygulanan ön test yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilerin 

normal dağılım özelliklerini belirlemek için katılımcı sayısı 30’dan az olduğu için (N<30)  Shapiro-

Wilk’e  bakılmıştır. Shapiro- Wilk testi bir örneklem veri kümesinin normal dağılım sergileyen bir 

evrenden gelip gelmediğini sınar ( Can,2017).  Araştırmada p<0,05’den küçük olduğu için (p:,000) 

ön test yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği kabul edilmiştir ve 

uç değerler çıkarılarak basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmış ve değerler -3 ile + 3 değeri 

arasında kaldığı için verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Hizmet içi eğitimden 

sonra uygulanan yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım özelliklerini 
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belirlemek için Shapiro-Wilk’e (N<30)   bakılmış ve p>0,05’den (p:,971) olduğu için son test 

yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir (Can, 2017). 

Okul Öncesi öğretmenlerine yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim öncesi uygulanan ön test 

yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilere dair normallik testi sonuçları Tablo 3.2’ de verilmiştir. 

 

Tablo 3.2. Okul Öncesi Öğretmenlerine Uygulanan Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Ön Test 
Yeterlilik Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Normallik Testi (N=12) 

                                                     Shapiro-Wilk 

İstatistik Df p* 

Puan .63 15 ,000 

* p<0,05 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde ön test yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilerin normallik 

dağılım özelliklerini belirlemek  için Shapiro-Wilk’e (N<30)   (p=0,000) bakılmış ve p<0,05’den 

olduğundan dolayı normallik bu test ile sınanamamıştır,  yapılan uç değer analizi ile 4 ve 12 no’lu 

katılımcılara ait  veri toplama araçları uç değer gösterdiği için çıkarılmıştır. Çok değişkenli uç 

değerler belirlenirken madde puanları standart puanlara (z puanlarına) dönüştürülerek -3 ve +3 

ün dışında kalan değerler çok değişkenli uç değerler olarak değerlendirilir ve analiz dışı bırakılır 

(Tabachnick ve Fidell 2013, Akt: Ertürk, 2016). Araştırmada uç değerler çıkarıldıktan sonra 

çarpıklık değeri (Skewness) 2,25 ve basıklık (Kurtosis)  değeri 1,22 bulunmuştur.  Değerler -3 ile 

+ 3 değeri arasında kaldığı için verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir.  

Okul Öncesi öğretmenlerine yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim sonrası uygulanan son 

test yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilere dair normallik testi sonuçları Tablo 3.3’ de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.3. Okul Öncesi Öğretmenlerine Uygulanan Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Son Test 
Yeterlilik Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Normallik Testi  (N=14) 

                                                      Shapiro-Wilk 

İstatistik Df p* 

Puan .979 14 ,971 

* p<0,05 

 

Tablo 3.3 incelendiğinde hizmet içi eğitimden sonra uygulanan yeterlilik ölçeğinden elde 

edilen verilerin normallik dağılım özelliğini belirlemek için Shapiro-Wilk’e (N<30)   bakılmış ve 

p>0,05’den büyük olduğu için (p=,971) son test yeterlilik ölçeğinin elde edilen verilerin normal 

dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. 
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Kaynaştırmaya İlişkin Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Analizi 

Hizmet içi eğitimden önce uygulanan ön test tutum ölçeğinden elde edilen verilerin 

normal dağılım özelliklerini belirlemek amacıyla katılımcı sayısı 30’dan az olduğu için (N<30)  

Shapiro-Wilk’e bakılmıştır ve p>0,05’den olduğu için (p=,536) ön test tutum ölçeğinden elde 

edilen verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Hizmet içi eğitimden sonra uygulanan 

tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım özelliklerini belirlemek için Shapiro-Wilk’e 

(N<30)  bakılmış ve p>0,05’den büyük olduğu için (p=,350) son test tutum ölçeğinden elde edilen 

verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir.  

Hizmet içi eğitimden önce uygulanan ön test tutum ölçeğinden elde ede edilen verilerin 

analizi aşağıda sunulmuştur.  

 

Tablo 3.4. Okul Öncesi Öğretmenlerine Uygulanan Kaynaştırmaya Karşı Ön Test Tutum 
Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Normallik Testi (N=14) 

                                                          Shapiro-Wilk 

İstatistik  Df p* 

Puan .951 15 ,536 

* p<0,05 

 

Tablo 3.4. incelendiğinde uygulanan tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normal 

dağılım özelliklerini belirlemek için Shapiro-Wilk’e (N<30)  bakılmış ve p>0,05’den olduğu için 

(p=,536) ön test tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmiştir. 

Hizmet içi eğitimden sonra uygulanan son test tutum ölçeğinden elde ede edilen verilerin 

analizi aşağıda sunulmuştur.  

 

Tablo 3.5. Okul Öncesi Öğretmenlerine Uygulanan Kaynaştırmaya Karşı Son Test Tutum 
Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Normallik Testi (N=14) 

                                                                Shapiro-Wilk 

İstatistik  Df 

 

p* 

Puan ,934 14 ,350 

* p<0,05 

 

Tablo 3.5 incelendiğinde hizmet içi eğitimden sonra uygulanan tutum ölçeğinden elde 

edilen verilerin normal dağılım özelliklerini belirlemek için Shapiro-Wilk’e (N<30)  bakılmış ve 

p>0,05’den büyük olduğu için (p:350) son test tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normal 

dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. 
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3.6.2. Nitel Veri Analizi  

 

İhtiyaç Analizi Formu: İhtiyaç analizi formundan elde edilen veriler araştırmacılar ve okul 

öncesi uzmanı tarafından kodlanmıştır. Kodlama güvenirliğini hesaplamak için de Miles ve  

Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılmış ve sonuçları aşağıda belirtilmiştir.  

 (Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)) 

 

1. Madde =%96  

 

Açık Uçlu Sorular Formundan Elde Edilen Verilerin Analizi: Açık uçlu sorulardan  elde 

edilen veriler araştırmacılar ve okul öncesi uzmanı tarafından kodlanmıştır. Kodlama 

güvenirliğini hesaplamak için de Miles ve  Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılmış ve 

sonuçları aşağıda belirtilmiştir.  

 (Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)) 

 

2. Madde =%80 

3. Madde:%88,23 

 

Odak Grup Görüşme Sorularından Elde Edilen Verilerin Analizi:  Odak grup görüşmesinin 

raporlaştırılmasında önemli olan sayılar değil katılımcıların ne söylediğidir.  Raporda genel 

olarak temalara göre belirlenen algılar yer almalıdır. Araştırmacılar, analiz yaparken ve 

raporlaştırırken konuşma dilinin olduğu gibi kalmasına dikkat etmelidir (Creswell, 1998, Akt: 

Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011).    Odak grup görüşmesinin analizi kişilerin beyanı ile aynıdır. 

Çünkü bu çalışmalarda grup görüşlerine rağmen kişilerin kendi ifadeler anlamlıdır (Balcı, 2015). 

Odak grup görüşme sorularının analizinde katılımcıların kendi cümleleri verilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma bulgularına yer verilmiştir. 

 

4.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

 

(Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretmenlerin ihtiyaç 

duydukları eğitim konuları nelerdir?) 

Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik ihtiyaç duydukları eğitim konularına dair 

bulgular Tablo 4.1.’ de verilmiştir.  

Tablo 4.1. Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik İhtiyaç Duyduğunuz Eğitim Konuları Nelerdir? 
Sorusuna Verilen Cevaplardan Elde Edilen Bulgular (N=13) 
 

 

Tablo 4.1. ‘de görüldüğü gibi öğretmenlerin (N=13) eğitim almak istedikleri konular 

Teorik Bilgiye Yönelik ve Uygulamaya Yönelik olmak üzere iki tema altında ve 35 kodla 

sınıflandırılmıştır.  Teorik Bilgiye Yönelik alt temasında; 8 öğretmen (%25,80) ‘Kaynaştırma 

eğitiminin tanımı, ilkeleri, yararları.’  konusunda,  6 öğretmen (%19,32) ‘‘Okul Öncesi Dönemde 

Kaynaştırma Öğrencilerinin Yetersizlik Türüne Göre Gelişim Özellikleri.’’ konusunda, 6 öğretmen 

 Tema: Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik İhtiyaç 
Duydukları Eğitim Konuları (N=13) 

f % 

                                   Kodlar   

A
lt

 T
e

m
a

la
r 

T
e

o
ri

k
 B

il
g

iy
e

 Y
ö

n
e

li
k

 

Kaynaştırma Eğitiminin Tanımı, İlkeleri, Yararları 8 25,80 

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Öğrencilerinin Yetersizlik 

Türüne Göre Gelişim Özellikleri  
6 19,32 

Okul Öncesinde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Etkinlik 

Hazırlama 
6 19,32 

Okul Öncesinde Kaynaştırma Uygulamalarında Kullanılan Yöntem 

ve Teknikler 
5 16,10 

Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim 3 9,66 

Veliler İle İletişim Kurabilme Yolları 3 9,66 

Toplam 31  

                 Kodlar   

U
y

g
u

la
m

a
y

a
 

Y
ö

n
e

li
k

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Oluşturabilme 3 75 

Kaynaştırma Öğrencisi ile  Uygulama Yapabilme 1 25 

Toplam 
4 100 
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(%19,32) ‘’Okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarına yönelik etkinlik hazırlama. ’’ konusunda, 5 

öğretmen (%16,10) ‘‘Okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler. 

’’ konusunda, 3 öğretmen (%9,66), ‘’Okul öncesi dönemde özel eğitim. ’’  konusunda, 3 öğretmen 

(%9,66) ‘’Veliler İle İletişim Kurabilme Yolları.’’ konusunda görüş bildirmişlerdir. 

Uygulamaya Yönelik Temasının alt temasında 3 öğretmen (%75) ‘’Bireyselleştirilmiş 

eğitim programı’’ ve 1 öğretmen (%25) ise ‘Kaynaştırma öğrencisi ile uygulama yapabilme. ’’ 

konusunda görüş bildirmişlerdir.  

 

4.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

(Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi 

programı öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi yeterliliklerini nasıl etkilemiştir?) 

Okul öncesi öğretmenlerinin uygulanan hizmet içi eğitimden önce ve sonra olan 

kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik puanlarına ilişkin bulgular Tablo 4.2’ de verilmiştir.  

Tablo 4.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Öncesi ve Sonrası Kaynaştırma 
Eğitimine Yönelik Yeterlilik Puanlarına Dair Bulgular (N=14) 

ÖLÇÜM N 
 

S Sd t p* 

Öntest 14 88,36 13,43 13 -1,585 ,0546 

 Sontest 14 96,43 11,56   

*p>0,05 

 

Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi yeterlilik ölçeğinden almış oldukları puan hizmet içi 

eğitimden önce 88,36 ( =88,36) iken hizmet içi eğitimden sonra 96,43’ ( =96,43) e 

yükselmiştir.  Bu uygulamada öğretmenlerin hizmet içi eğitimin öncesinde ve sonrasında aldıkları 

hizmeti içi eğitime yönelik yeterlilik puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir 

[t(13)=-1,585, p >.05]. 

 

4.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

 

(Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına  yönelik geliştirilen hizmet içi 

programı  öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin tutumlarını nasıl etkilemiştir?) 

Okul öncesi öğretmenlerinin uygulanan hizmet içi eğitimden önce ve sonra olan 

kaynaştırma eğitimine yönelik tutum puanlarına ilişkin Tablo 4.3.’ de verilmiştir.  

 
 

 

X

X X
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Tablo 4.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Öncesi ve Sonrası Kaynaştırma 
Eğitimine Yönelik Tutum Puanlarına Dair Bulgular (N=14) 

ÖLÇÜM N 
 

S Sd t p* 

Öntest 14 89,64 10,43 13 -1,157 ,019 

 Sontest 14 93,43 15,52   

p*<0,05 

 

Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi tutum ölçeğinden almış oldukları puan hizmet içi 

eğitimden önce 89,64 ( =89,64) iken hizmet içi eğitimden sonra 93,43 ( =93,43)’ e 

yükselmiştir.  Bu uygulamada öğretmenlerin hizmet içi eğitimin öncesinde ve sonrasında aldıkları 

hizmeti içi eğitime yönelik tutum puanları arasında fark olup olmadığına ilişkin ilişkili 

örneklemlerde t testi sonucunda son test tutum ölçeğinin lehine anlamlı farklılık gözlemlenmiştir 

[t(13)=-1,157, p <.05]. 

 

 

4.4.  Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular:  

 

Araştırmanın dördüncü alt problemi okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim programına dair öğretmenlerin genel olarak görüşleri ve 

ileride hazırlanacak programlar için öğretmenlerin önerileri olmak üzere 2 tane alt soru şeklinde 

oluşturulmuştur. 

 

4.4.1. ‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Uygulanan Hizmet İçi 

Eğitim Programına Dair Öğretmenlerin Genel Olarak Görüşleri Nedir? Sorusuna Verilen 

Cevaplardan Elde Edilen Bulgular  

 

Okul öncesi öğretmenlerinin uygulanan hizmet içi eğitime ilişkin görüşlerine dair 

bulgular Tablo 4.4.’ de sunulmuştur.  

 

  

X

X X
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Tablo 4.4. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Uygulanan Hizmet İçi 
Eğitim Programına Dair Öğretmenlerin Görüşleri Nedir?  Sorusuna Verilen Cevaplardan Elde 
Edilen Bulgular (N=15) 
Tema: Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Uygulanan 

Hizmet İçi Eğitim Programına Dair Öğretmen Görüşleri(N=15) 
f % 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
A

lt
 t

e
m

a
la

r 

                             Kodlar   

M
e

sl
e

k
i 

G
e

li
şi

m
 

A
çı

sı
n

d
a

n
 

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili farklı bilgiler edindim. 3 30 

Davranışlarımda olumlu etki oldu. 2 20 

Eski bilgilerimle yeni bilgilerimi karşılatırdım. 

 
2 20 

Farkındalık yaratan bir eğitimdi. 2 20 

Faydalı olacağıma inandım. 1 10 

Toplam 10 100 

                            Kodlar 10 100 

P
ro

g
ra

m
 G

e
li

şt
ir

m
e

 

A
çı

sı
n

d
a

n
 

Amacına uygun hazırlanmış bir eğitimdi. 4 57,14 

Daha detaylı olabilirdi. 1 14,28 

Daha uzun süreli olabilirdi. 1 14,28 

Canlı örnekler olabilirdi. 1 14,28 

Toplam 7 100 

 

Tablo 4.4’ e bakıldığında, öğretmenlerin cevapları iki tema altında 17 kodla 

sınıflandırmışlardır. Bu temanın alt temalara bakıldığında ise Mesleki Gelişim Açısından 

temasında; 3 (%30) öğretmen, hizmet içi eğitimde “Farklı bilgiler edindim.”, 2 (%20) öğretmen 

‘’Davranışlarımda olumlu etki oldu.’’, 2 (%20) öğretmen “Eski bilgilerimle yeni bilgilerimi 

karşılaştırdım. ”, 2 öğretmen (%20 ) ‘‘Farkındalık yaratan bir eğitimdi.’’ , 1 öğretmen ise (%10) 

‘‘Faydalı olacağımı anladım. ’’  alt temalarını belirtmiştir. 

Belirlenen ikinci tema ise ‘Program Geliştirme Açısından’ temasıdır. ‘’ Program Açısından’‘ 

temasını oluşturan alt temalara bakıldığın 4 (%57,14) öğretmen ‘‘Amacına uygun hazırlanmış bir 

eğitimdi.’’ şeklinde tanımlarken, 1 öğretmen (%14,28) ‘’Daha detaylı bir eğitim olabilirdi.’’ , 1 

öğretmen (%14,28) ‘’Daha uzun süreli olabilirdi.’’, 1 öğretmen (%14,28)  ‘’Canlı örnekler 

olabilirdi.’’ şeklinde belirtmiştir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime yönelik bazı görüşleri aşağıda alıntılama 

şeklinde verilmiştir. 
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Ö.1:  

 

Ö.2:  

 

4.4.2. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik İleride Düzenlenecek 

Hizmet İçi Eğitim Programlarına Dair Öğretmenlerin Önerileri Nedir? Sorusundan Elde 

Edilen Bulgular 

Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik ileride hazırlanacak hizmet içi 

eğitim programlarına yönelik öğretmenlerin önerilerine dair bulgular Tablo 4.5’ de sunulmuştur.  

Tablo 4.5. İleride Uygulanacak Hizmet İçi Eğitimlere Dair Önerileriniz Nelerdir? Sorusuna Verilen 
Cevaplardan Elde Edilen Bulgular (N=15) 

Tema: İleride Uygulanacak Hizmet İçi Eğitimlere Dair Öğretmen 

Önerileri(N=15) 
f % 

                                           Kodlar   

   
   

A
lt

 T
e

m
a

 

P
ro

g
ra

m
 G

e
li

şt
ir

m
e

 A
çı

sı
n

d
a

n
  

Uygulamalı eğitimler olabilir. 7 36,84 

Eğitimlerin gün sayısı arttırılabilir. 2 10,52 

Videolara daha çok yer verilebilir. 2 10,52 

Düz anlatım tercih edilmeyebilir. 2 10,52 

Katılımcılar aktif olabilir. 1 5,26 

Canlı örnekler olabilir. 1 5,26 

Farklı engel gruplarına ait özel eğitimler olabilir. 1 5,26 

Daha detaylı eğitimler olabilir. 1 5,26 

Velilere verilebilir. 1 5,26 

Tüm öğretmenlere verilebilir. 1 5,26 

Toplam 19 100 
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Tablo 4.5’e bakıldığında, öğretmenlerin cevapları bir tema altında 19 kodla 

sınıflandırılmıştır. Bu tema öğretmenlerin ileride hazırlanacak hizmet içi eğitimlere yönelik 

önerilerinde  ‘Program Geliştirme Açısından’ temasıdır. “Program Geliştirme Açısından” temasını 

oluşturan alt temalara bakıldığında ise 7 (%36,84) öğretmen, hizmet içi eğitimde “Uygulamalı 

eğitimler olabilir. ”,  2 öğretmen (%10,52) ‘’Eğitimlerin gün sayısı arttırılabilir. ’’, 2 öğretmen  

(%10,52)’’Videolara daha çok yer verilebilir. ’’, 2 öğretmen (%10,52) ‘’Düz anlatım tercih 

edilmeyebilir. ’’ , 1 öğretmen (%5,26) ‘’Katılımcılar aktif olabilir. ’’, 1 öğretmen (%5,26) ‘’Canlı 

örnekler olabilir. ’’, 1 öğretmen (%5,26)  “Farklı engel gruplarına yönelik özel eğitimler olabilir. ”, 

1 öğretmen (%5,26) ‘’Daha detaylı eğitimler olabilir. ’’,  1 öğretmen (%5,26) ‘’Velilere de eğitimler 

verilebilir. ’’, bir öğretmen ise (%5,26) ‘’Tüm öğretmenlere verilebilir. ’’ şeklinde tanımlamışlardır.  

Okul öncesi öğretmenlerinin ileride düzenlenecek hizmet içi eğitimlere yönelik bazı 

önerileri aşağıda alıntılama şeklinde verilmiştir. 

 

Ö.1:  

 

Ö.2:  
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4.5. Beşinci Alt Probleme Yönelik  Bulgular 

 

Araştırmanın beşinci alt problemi okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik öğretmenlerin genel olarak görüş ve önerilerine dair odak grup görüşmesi sonuçlarına 

ilişkin bulgular şeklindedir. Odak Grup görüşmesine katılan öğretmenler rumuz kullanmışlardır. 

Araştırma bulguları öğretmen rumuzları ile birlikte sunulmuştur. Araştırmanın beşinci alt 

probleminde ‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitiminin Olumlu ve Olumsuz Yanları 

Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?’, ‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya Eğitimi Konusunda 

Yeterli Misiniz? Yeterliliğinizi Arttırmaya Yönelik Ne Gibi Önerileriniz Var?’, ‘Okul Öncesinde 

Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumunuzun Nasıl Olduğunu Düşünüyorsunuz?’ Olumlu ve 

Olumsuz Tutumlarınız Nelerdir? Olumsuz Tutumlarınız Var ise Bu Tutumlarınızı Değiştirmek İçin 

Neler Yapılabilir’, ‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Eklemek İstediğiniz 

Konular Nelerdir?’ sorularına ilişkin öğretmen cevapları yer almaktadır.  

 

4.5.1.‘’Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Yanları 

Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?’’  

 

’Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Yanları 

Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?’’ sorusuna yönelik öğretmen görüşlerine dair bulgular 

Kaynaştırma Eğitiminin Sağladığı Olumlu Yanlar ve Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yaşanan 

Olumsuzluklar olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. 

 

4.5.1.1. ‘‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Sağladığı Olumlu Yanlar 

Nelerdir?’’  

 

‘‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Sağladığı Olumlu Yanlar Nelerdir?’’ 

sorusuna dair     öğretmen görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 

Ö. Magbet:  Sınıfta bulunan diğer çocuklar, kendinden zihinsel ve fiziksel olarak farklı olan 

bireylerin olduğunu fark eder. Kaynaştırma öğrencilerinin ailelerinin de sosyalleşmesine fırsat 

tanıyarak psikolojik açıdan olumlu etkilenmelerini sağlar. Kaynaştırma öğrencisi olan çocukları 

aynı zamanda ilkokula hazırlayacağını düşünüyorum.  

Ö. Pembe Bulutlar: Kaynaştırma öğrencisinin sosyalleşmesine, kendini ifade edebilmesine 

ve özgüven duygusunun gelişmesine katkı sağlar.  

Ö. Ada: Kaynaştırma öğrencisinin arkadaşları ile bir arada olması sağlanıyor.. Kaynaştırma 

öğrencisinin sosyal kabulünü kolaylaştırıyor. Kaynaştırma öğrencisinin topluma uyum sağlamasını 
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sağlıyor.  Sınıfta bulunan diğer öğrenciler de kendilerinden faklı çocukların olduğunun farkına 

varıyor.  

Ö. Thomas: Kaynaştırma öğrencisi akranları ile eğitim görme hakkı elde eder. Kaynaştırma 

öğrencisi kendini kabul edilmiş bir  birey olarak hissettiği için kendini mutlu olur.  

Ö. İlkbahar: Kaynaştırma öğrencisinin yaşıtları ile aynı ortamda eğitim almasını sağlıyor ve 

çocuğun toplumda rol alması için önemli bir adımı oluşturuyor. Sınıfta bulunan diğer çocuklara 

farkındalık kazandırıyor ve çocukların farklılıklara karşı nasıl davranacağını öğrenmesini sağlıyor. 

4.5.1.2 ‘’Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yaşanan 

Olumsuzluklar Nelerdir?’’ sorusuna verilen cevaplar aşağıda verilmiştir. 

Ö. Magbet:  Mevcut sayısı fazla olan sınıflarda kaynaştırma öğrencisi ve diğer çocukların 

olumsuz etkileneceğini düşünüyorum.  Kaynaştırma öğrencisinin adapte olma süreci zorlaşırken, 

diğer çocuklarda da davranış problemlerinde artış olabiliyor.  

Ö. Pembe Bulutlar: Kalabalık sınıflarda öğretmen kontrolü sağlayamayabilir.  Sınıfta 

bulunan diğer çocukların velileri arasında olumsuz tutum sergileyenler olabilir. 

Ö. Ada: Sınıflar kalabalık olursa amacına ulaşamıyor. Öğretmenlerin, kaynaştırma eğitimi 

hakkında yeterli birikime sahip olması gerekiyor.  

Ö. Thomas: Öğretmen sınıf hakimiyetinde zorlanabilir. Engel grubuna göre öğretmen 

kendini yetersiz hissedebilir. Öğretmen sınıfta bulunan diğer öğrencilere ya da kaynaştırma 

öğrencisine yeterince vakit ayıramayabilir. Öğretmen kendini akademik olarak yetersiz hissedebilir.  

Ö. İlkbahar: Sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlarda sınıf hakimiyeti zorlaşıyor.   

 

4.5.2. ‘’Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamaları Konusunda Yeterli Misiniz? 

Yeterliliğinizi Arttırmaya Yönelik Ne Gibi Önerileriniz Var?’’ 

 

’Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamaları Konusunda Yeterli Misiniz? 

Yeterliliğinizi Arttırmaya Yönelik Ne Gibi Önerileriniz Var?’’ sorusuna verilen cevaplar aşağıda 

verilmiştir. 

Ö. Magbet: Genel olarak yeterliyim. Yeterliliğimi arttırmak için hizmet içi eğitimlerin bakış 

açımı değiştireceğine inanıyorum. Daha fazla kaynak okumam gerektiğine inanıyorum.  

Ö. Ada: Genel olarak yeterli olduğumu hissediyorum, ama bu yeterlilik çocuğun durumuna 

göre değişkenlik gösterebiliyor. Hizmet içi eğitimler alarak kendimi çocuğun engel durumuna göre 

yetiştirmem gerektiğine inanıyorum. Öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini 

düşünüyorum.  

Ö. Thomas: Genel olarak yeterliyim, fakat bu durum çocuğun engel durumuna göre 

değişiklik gösterebilir. Yeterliliğimi arttırmak için konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilir, eksik 

olduğum konular hakkında yeterliliğimi arttırabilirim. Hizmet içi eğitimler ile de bu eksiklikler 
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giderilebilir. Okul öncesinde kaynaştırma eğitimi lisans eğitiminde ayrı ders olarak verilebilir. 

Uzmanlardan görüşler alınabilir.  

Ö. İlkbahar: Aldığım hizmet içi eğitimden sonra yeterliliğimin daha iyi olduğunu 

düşünüyorum. Yeterliğimi arttırmak için kaynaştırma konusunda güncel konuları takip etmem 

gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanlığının yıllık hizmet içi eğitimlerini planlarken bu konuya gereken 

önemi vermesi gerektiğini düşünüyorum.  Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitime yönelik kaynak 

sayısı çok az olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik kaynak havuzu 

oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.  

Ö. Pembe Bulutlar: Kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli olduğumu fakat sürekli kendimi 

geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili kitaplar okuyarak bu konu ile 

ilgili eğitimlere katılarak yeni bilgiler edinebilirim. Hizmet içi eğitimler belirli aralıklarla yapılabilir. 

Yeterli kaynak mevcut olmadığı için kaynaştırma eğitimi ile ilgili öğretmenlere yönelik kılavuz kitap 

hazırlanabilir. Lisans programında öğrencilerin kaynaştırma öğrencisi olan bir sınıfta staj 

yapmaları sağlanabilir. 

 

4.5.3 ‘‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Tutumunuzun Nasıl Olduğunu 

Düşünüyorsunuz? Olumlu ve Olumsuz Tutumlarınız Nelerdir? Olumsuz Tutumlarınız Var ise Bu 

Tutumlarınızı Değiştirmek İçin Neler Yapılabilir?’’ sorusuna dair öğretmen görüşleri aşağıda 

verilmiştir. 

Ö. Magbet: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili olumlu tutuma sahibim. Fakat kaynaştırma 

eğitiminde sınıf mevcudunun dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Rehberlik ve Araştırma 

merkezilerinde öğrenci yönlendirmelerinin kaynaştırma öğrencisinin düzeyine uygun yapılması 

gerektiğini düşünüyorum. Sınıflarda her kaynaştırma öğrencisi için yardımcı öğretmenler olmasının 

gerekli olduğunu düşünüyorum.  

Ö.  Ada: Öğretmen çocuğunun engel düzeyi nedir? Veli ile öğretmen işbirliği yapacak mı? 

Ben ne yapabilirim? gibi konularda kaygı yaşadığı için bu süreçte korkuyor. Öğretmenlerin bu süreci 

tek başına yaşamaması, öğretmen ile işbirliği yapılarak desteklenmesi gerektiği düşünüyorum. 

Ayrıca öğretmenlerin bu konularda bilgisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.  

Ö. Thomas: Olumlu tutuma sahibim fakat öğretmenin bu konuda ki bilgisini arttırmaya 

yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.  Sınıf mevcutlarının uygun şartlarda düzenlenmesinin, 

öğretmenlere bu konuda rehberlik edecek uzman kişiler olmasının gerektiğini düşünüyorum. Hatta 

öğretmene ek ücret verilerek bu konuda istek arttırılabilir. Okullarda ve sınıflarda alanında uzman 

yardımcı öğretmen olabilir. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri süreçte daha aktif yer alabilir.  

Ö. İlkbahar: Sınıf mevcutları kaynaştırma öğrencisi olan sınıflarda daha az olabilir. Sınıfta 

kaynaştırma öğrencisi için ayrıca uzmanlar görevlendirilebilir. Sadece tanı aşamasında değil 

süreçte de Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile işbirliği devam etmelidir.  
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Ö. Pembe Bulutlar: Olumlu bakıyorum, fakat öğretmenlere kaynaştırma eğitimi konusunda 

eğitimler verilerek bilgi düzeyleri arttırılabilir. Bu yöndeki eğitimler öğretmenlerin tutumlarını 

değiştirebilir. Sınıf içi fiziksel şartlar kaynaştırma öğrencisine yönelik düzenlenebilir. Öğretmenin 

yanında yardımcı personel görevlendirilebilir. Özel eğitim öğretmeni öğretmene yardımcı olabilir, 

ona süreçte yol gösterebilir.  

4.5.4. “Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Eklemek İstediğiniz 

Konular Nelerdir?” sorusuna dair öğretmen cevapları aşağıda verilmiştir.  

Ö. Mağbet: Kaynaştırma öğrencisinin sınıfta ne kadar kalacağına sınıf öğretmeninin karar 

vermesi gerektiğini düşünüyorum.  Okul öncesi eğitimde kaynaştırma öğrencisinin ailesinin de 

eğitim alması gerekiyor.  Ailelerinde ilk defa ayrılan çocuğun gelişiminde farklılık gören öğretmene 

aile olumsuz tepki gösterebiliyor. Tanılama sürecinin, rehberlik ve araştırma merkezleri yerine 

uzmanlar tarafından okulda uzun sürelere yayılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Öğrencinin sınıf içerisinde gözlemlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sürecin rehberlik araştırma 

merkezinde bulunan uzmanlar, okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni ile aile tarafından 

yapılması gerektiğine inanıyorum.  Ayrıca okul öncesi kurumlardan çekilen Rehber Öğretmen 

normunun tekrar geri verilerek, Rehber Öğretmenlere okul öncesi ile ilgili eğitim verilmesi 

gerekiyor.  

Ö. Ada: Öğretmenlerin süreçte tek bırakılmasına kızıyorum. Öğretmenin süreci iyi 

yönetebilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin destek olması gerekli. Ayrıca okullarda 

rehber öğretmen ve  özel eğitim öğretmeni görevlendirilmeli. Okul idaresi de öğretmene süreçte 

yardımcı olmalı. Tanılama sürecinin de sadece veli isteği ile yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Veli istemezse öğrenci Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirilemiyor. Veli istemezse 

öğrencinin tanısı konulamıyor. Tanılama sürecinde öğretmen ve okul idaresinin söz sahibi olması 

gerekiyor. Bu konuda öğretmenlere de hizmet içi eğitimler verilebilir.  

Ö. Thomas: Rehber öğretmenler okul öncesi eğitime gerekli önemi vermiyor. Tanılama 

sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda öğretmen veliyi ikna etmek için yetersiz 

kalabiliyor. Rehber öğretmenlerin bu süreçte öğretmenler ile işbirliği içerisinde olması gerektiğini 

düşünüyorum.  

Ö. Pembe Bulutlar: Okul öncesi kurumlarda Rehber Öğretmenler görevlendirilmelidir. 

Rehber öğretmenler okul öncesi eğitimde daha çok iç içe olarak sürece dâhil edilmelidir.  
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5.TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda tartışmalara ve yorumlara 

verilmiştir.  

5.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Tartışma  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelenmiş ve her alt probleme ait bulgular 

dikkate alınarak yorum yapılmıştır. İlk olarak okul öncesinde eğitimde kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim konularına dair görüşleri 

yorumlanarak tartışılmıştır. 

Öğretmenler ihtiyaç duydukları eğitim konularını teoriye yönelik ve uygulamaya yönelik 

olmak üzere iki tema altında görüş bildirmişlerdir. Teoriye yönelik; ‘Kaynaştırma Eğitiminin, 

İlkeleri, Yararları, Kaynaştırma Eğitiminin Yetersizlik Türüne Göre Gelişim Özellikleri, Okul 

Öncesinde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Etkinlik Hazırlama,  Okul Öncesinde Kaynaştırma 

Uygulamalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler, Okul Öncesinde Dönemde Özel Eğitim ve Veliler 

ile İletişim Kurabilme Yolları ile ilgili konuları almak istediklerini belirtmişlerdir. Uygulamaya 

Yönelik ise ‘ Bep Hazırlama ve Kaynaştırma Öğrencisi ile Uygulama Yapabilme’  konusunda eğitim 

alma konusunda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Özaydın ve Çolak (2011) Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitim 

programına katılan öğretmenlerin görüşlerini yaptıkları çalışmada incelemişlerdir. Yapılan 

çalışmada öğretmenlere programa ilişkin önerileri sorulduğunda başlıca önerileri şu şekilde 

olmuştur; ailelere yönelik bilgiler, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kaynaştırmadaki araç-

gereçlerin tanıtımı ile ilgili konuları almak istediklerini belirtmişlerdir. Saraç ve Çolak (2012) 

yaptığı çalışmada da öğretmenlerin BEP hazırlamakta zorlandığı sonucuna ulaşmıştır.  Nartgün  

(2006) ilköğretim okulu öğretmenleri ile yaptığı çalışmada hizmet içi eğitim programlarına 

yönelik öğretmen görüşlerini incelemiştir. Hizmet içi eğitimlerde daha çok uygulamalara yer 

verilmesini önermiştir. Doğan ve Tatik (2014) yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin 

‘Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Özellikleri konusunda hizmet içi eğitim almak 

istedikleri sonucuna ulaşmıştır. Çıkan sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin genel olarak 

kaynaştırma eğitiminin tanımı ve ilkeleri, kaynaştırma öğrencisinin gelişim özellikleri, BEP 

hazırlama süreci, Veliler ile iletişim kurabilme  ve kaynaştırma öğrencisi ile uygulama yapabilme 

konusunda eğitime ihtiyaç duydukları yönündedir. Yapılan çalışmalar ile çıkan sonuçlar 

paralellik göstermektedir.  
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5.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Tartışma 

Araştırmanın ikinci alt probleminde okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

ilişkin geliştirilen hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik 

yeterliliklerini nasıl etkilediği yorumlanarak tartışılmıştır.  

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Geliştirilen Hizmet İçi Eğitim 

Programının Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliklerine Etkisine Yönelik 

Tartışma 

Araştırma bulguları; araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin yeterliliklerin 

ortalamanın üstünde olduğu ve düzenlenen hizmet içi eğitimin öğretmenlerin yeterliliklerine 

katkı sağladığı, fakat anlamlı farklılığa yol açmadığı yönündedir. Literatür incelendiğinde 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda eğitimlere ihtiyaç duydukları, kaynaştırma 

konusunda en çok yaşanan sorunun ise öğretmenlerin engel grupları, düzeyleri hakkında 

yeterince bilgi sahibi olmadıkları yönündedir. (Artan ve Uyanık Balat, 2003; Batu, 2000; Dikici 

Sığırtmaç, Hoş ve Abbak, 2011; Gök ve Erbaş, 2011). Sucuoğlu (2004) kaynaştırma 

uygulamalarının başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi olan öğretmenin sınıf 

yönetimi ve davranış kontrolü konusunda yeterli beceride olduğunu, fakat bu konu ile ilgili 

çalışmanın az olduğunu dile getirmiştir. Kaynaştırma eğitiminde öğretmenlerin yeterliliğinin 

önemini vurgulamıştır. Temel (2000)’in yaptığı çalışmada öğretmenlerden kaynaştırma eğitimi 

alan öğretmenlerin, kendilerini yeterli algıladıklarını ortaya koymuştur. Demir’in (2014) yaptığı 

çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yoğun bir eğitim 

alması gerekir ifadesine öğretmenler olumlu görüş bildirmişlerdir. Demir, yaptığı çalışmada 

öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem ve sınıfta bulunan öğrenci sayısı ile öğretmen yeterlilikleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koymuştur. Taşdemir M., Taşdemir F.,  Keskinkılıç, 

Köksal ve Şahin  (2017) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ve 

kaynaştırma öğrencilerine dönük yeterliklerini sağlayıcı eğitim hizmetlerinin önemli olduğunu 

dile getirmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi örgün eğitim hizmetlerinin etkin 

kılınmasını, internet temelli eğitim yaklaşımları ile de öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine 

yönelik hem duyarlıklarının hem de eğitim ihtiyaçlarının karşılamasının gerektiğini 

çalışmalarında eklemişlerdir. Tuna (2015 ) ise yaptığı çalışmada öğretmenlerin BEP hazırlama 

sürecinde bilgi eksiklikleri yaşadıklarını ifade ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Koçyiğit (2015), 

yaptığı çalışmada anasınıflarında kaynaştırma uygulamalarına ilişkin öğretmen, ebeveyn ve 

rehber öğretmen görüşlerini incelemiştir. Yapılan çalışmada öğretmen kaynaklı sorunlarda; 

öğretmenlerin her kaynaştırma öğrencisi için hazırlamaları gereken bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlamada ve öğrencileri kabullenmede yetersiz oldukları, rehber öğretmen 

görüşlerinde ortaya konulmuştur. Saraç ve Çolak (2012) öğretmenlerin öğrencisi için BEP 

hazırlamakta zorlandığı sonucuna ulaşmıştır.  Yapılan çalışma sonucunda öğretmenlerin genel 
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olarak kendilerini yeterli hissettikleri söylenebilir. Fakat öğretmen görüş ve önerileri alındığında 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir(Demir, 

2014; Temel, 2000; Tuna, 2015; Saraç ve Çolak, 2012). Bunun sebepleri arasında da kaynaştırma 

öğrencisinin engel düzeyi  (hafif düzeyde, orta düzeyde, ağır düzeyde, çok ağır düzeyde)  ya da 

yetersizlik türüne göre öğretmenin kendini bu alanda yetersiz hissetmesinin etkisi olabileceği 

düşünülebilir. Düzenlenen eğitimler genel olarak öğretmenlerin yeterliliklerine katkı sağlasa da 

eğitimlerin süresi, içeriği gibi değişkenlere göre öğretmenlerin yeterlilik düzeylerine etki oranı 

değişebilir. Düzenlenen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra okul öncesi öğretmenliği bölümünde 

lisans eğitim sürecinde zorunlu dersler arasında 2 kredi olan özel eğitim derslerinin kredileri 

arttırılarak, seçmeli ders olarak verilen kaynaştırma eğitimi zorunlu dersler arasında verilebilir.   

 

5.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Tartışma 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

ilişkin geliştirilen hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik 

tutumlarını nasıl etkilediği yorumlanarak tartışılmıştır.  

 

 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Geliştirilen Hizmet İçi 

Eğitim Programının Kaynaştırmaya İlişkin Öğretmen Tutumlarına Etkisine Yönelik 

Tartışma 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim öncesi ve sonrasında 

tutum düzeylerine bakıldığında ortalamanın üstünde bir puana sahip oldukları görülmektedir. 

Geliştirilen hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin tutumlarına katkı sağlayarak anlamlı bir 

farka yol açtığı görülmektedir. Temel (2000) yaptığı araştırmada: eğitimcilerin kaynaştırma 

eğitimine karşı tutumunun, kaynaştırma öğrencisinin normal sınıfın gerektirdiği sosyal, 

davranışsal, fiziksel, akademik uyumuna bağlı olduğunu ve eğitimcinin yetersizliği olan bireylere 

yönelik tutumunun ise süreçte temel belirleyicilerinden biri olduğunu belirtmiştir. Eğitimcinin, 

yetersizliği olan çocuklara karşı olumlu tutum sergilemesi hem normal gelişim gösteren çocuklar 

hem de özel gereksinimi olan çocuklar açısından büyük önem taşımaktadır diye eklemiştir. 

Sucuoğlu (2004), yaptığı çalışmada ülkemizde bulunan okullarda kaynaştırmanın genel olarak 

benimsenmemekte olduğunu, öğretmenlerin ve müdürlerin genellikle kaynaştırma öğrencisini 

kabul etmek istemediklerini belirtmiştir. Öğretmenlerin, anne babaların, müdürlerin, 

müfettişlerin bilgilenmeye gereksinimi olduğunu eklemiştir. Öğretmenlere / öğrencilere destek 

hizmetleri ile okullarda kaynaştırma uygulamaları için uygun koşullar yoktur, özel eğitim 

hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen ilkeler ve işleyiş gerçekleştirilememektedir sonucuna 

ulaşmış ve engelli olmayan çocukların da akranlarını kabul etmemekte olduğunu eklemiştir. 
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Ayrıca çalışmada öğretmen, müdür, müfettiş ve öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ve 

özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlarının, bu konuda yapılan bilgilendirme 

çalışmalarıyla olumlu yönde değişebildiğini eklemiştir. Çıkan sonuçlar araştırma bulguları ile 

örtüşmektedir.  

Yapılan araştırmalar kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumunun çok önemli bir 

yere sahip olduğu ve öğretmen tutumlarında farklı değişkenlerin etkili olduğu yönündedir 

(Aker,2014; Çulhaoğlu İmrak, 2009; Özdemir, 2010; Sucuoğlu, 2004; Temel, 2000). Öğretmen 

tutumunun kaynaştırma eğitiminin en önemli etmenleri arasında yer aldığı söylenebilir. 

Öğretmen tutumunda ise öğretmene sağlanan destek durumu ve öğretmenin kaynaştırma eğitimi 

hakkındaki yeterlilik düzeyi etkili olabilir.  Bu açıdan öğretmenlerin tutumlarının olumlu olması 

için eğitimler düzenlenmesi ve gerekli destek hizmetlerinin sunulması öğretmenlerin tutumlarını 

olumlu yönde etkileyebilir.   

 

5.4. Dördüncü Alt Problemine Yönelik Tartışma 

 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde öğretmenlerin okul öncesi eğitimde kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin düzenlenen hizmet içi eğitim programına yönelik öğretmenlerin görüşleri 

ve ileride düzenlenecek eğitimler için öğretmenlerin önerileri olmak üzere 2 alt problemden 

oluşan bulgular yorumlanarak tartışılmıştır. 

 

5.4.1. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Uygulanan Hizmet İçi 

Eğitim Programına İlişkin Öğretmenlerin Genel Görüşlerine Yönelik Tartışma 

 

Okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi eğitime katılan 

öğretmenler görüşlerini iki tema şeklinde belirtmişlerdir. Birinci tema olan  ‘Programa Katılan 

Öğretmenler Açısından’ temasında alt tema olarak ‘Farklı bilgiler edindim, Davranışlarımda 

olumlu etki oldu, Eski bilgilerimle yeni bilgilerimi karşılaştırdım, Farkındalık yaratan bir eğitimdi, 

Faydalı olacağıma inandım ’ şeklinde görüşleri içermektedir. MEB (1999) öğretmenlerin hizmet 

öncesi eğitiminde, öğretmenlerin seçiminde, öğretmenlerin denetlenmesi ve performanslarının 

değerlendirilmesinde, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesinde öğretmenlerin hizmet içi 

eğitimlerin kullanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın öğretmenlerin farklı 

bilgiler edinmelerine, eski bilgilerini yenilemelerine ve olumlu davranış geliştirmelerine katkı 

sağladığı söylenebilir. Karaca (2008) yaptığı çalışmada öğretmen yeterliliğini “öğretmenin 

mesleği ile ilgili ve görevlerini yapabilme gücü, yeteneği ya da öğretmenin sahip olması gereken 

nitelikler” olarak tanımlamıştır. Öğretmenlerin yeterliliği verilen eğitimin en önemli yapı taşı 

olarak gösterilebilir. Bu açıdan öğretmen performansının arttırılması ve öğretmenlik mesleğine 
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uygun nitelikte öğretmenlik yapılabilmesi açısından hizmet içi eğitimlerin önemli olduğu 

söylenebilir. Ayrıca  bu temada öğretmenler ‘Farkındalık yaratan bir eğitimdi ve Faydalı 

olabileceğime inandım’ şeklinde görüş bildirmişlerdir. Özdemir (2010) yaptığı çalışmada 

kaynaştırma ile ilgili eğitim almış olan, kaynaştırma eğitimi konusunda bilgi edinmek isteyen okul 

öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yapılan çalışma ile çıkan sonuçlar benzerlik göstermektedir. Düzenlenen eğitime 

öğretmenler kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi edinmek için gönüllü olarak katılmışlar ve 

düzenlenen eğitimde öğretmenler faydalı olacaklarına inanarak, farkındalık oluşturduklarını 

bildirmişlerdir. Bu temalar doğrultusunda öğretmenlerin tutumunda farklılık olduğu ifade 

edilebilir. 

Öğretmenlerin uygulanan hizmet içi eğitime dair görüşlerinde ikinci tema ‘Program 

Açısından’’ temasıdır. Bu temanın alt temalarında ise  ‘Amacına uygun hazırlanmış bir eğitim 

olduğu, Daha detaylı olabileceği, Daha uzun süreli olabileceği, Canlı örnekler sunulabileceği’ 

şeklindedir. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma 

Uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitim programına katılan öğretmenlerin görüşlerini Özaydın 

ve Çolak (2011) yaptıkları çalışmada incelemişlerdir. Çalışma sonuçları benzerlik 

göstermektedir. Öğretmenlerden bazıları sürenin biraz daha uzun olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Öğretmenler hizmet içi programının zayıf yönlerine ilişkin çoğunlukla program süresinin azlığı 

ve uygunsuz bir zamanda olması, yurt dışındaki örnek uygulamaların olmaması ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasına yönelik bilgilerin olmaması 

konularında eksikler olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada öğretmenlere 

programa ilişkin önerileri sorulduğunda başlıca önerileri şu şekilde olmuştur; ailelere yönelik 

bilgiler, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kaynaştırmadaki araç-gereçlerin tanıtımı ile ilgili 

konuları almak istediklerini eklemişlerdir. Yapılan çalışma ile çıkan sonuçlar benzerlik 

göstermektedir. Öğretmenlerin genel olarak uygulanan hizmet içi eğitim programında yeni 

bilgiler edinseler de daha detaylı ve uzun bir eğitim almak istedikleri söylenebilir.  Bu eğitimlerde 

öğretmenler canlı örnek görmek istediklerini belirtirken uygulamalı bir eğitimden bahsettikleri 

düşünülebilir. Bu açıdan bundan sonra düzenlenecek eğitimlerde uygulamalara yer verilmesinin 

daha olumlu sonuçlar verebileceği ifade edilebilir. Uygulamalı eğitimler öğretmenlerin yeni 

öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayabilir. Öğretmenler genel olarak hizmet içi 

eğitimden memnun kalmışlardır. Edindikleri yeni bilgiler okul öncesi eğitimde kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik farkındalık yaratmıştır. Aynı zamanda bu eğitimlerin daha uzun süreli ve 

detaylı hazırlanması konusunda da öneriler getirmişlerdir.  Daha uzun süreli ve detaylı 

eğitimlerin zamana yayılarak yapılması öğretmenlerin tutum ve yeterliliklerinde daha çok olumlu 

fark yaratabilir. 
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5.4.2. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik İleride Düzenlenecek 

Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmenlerin Önerilerine Yönelik Tartışma 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin ileride geliştirilecek hizmet içi eğitimlere ilişkin önerilerinde 

iki tema oluşturulmuştur. Bunlardan biri ‘Program Açısından’ temasıdır. Bu temanın alt 

temalarını ise ‘Uygulamalı eğitimler olabilir,  Eğitimlerin gün sayısı arttırılabilir, Videolara daha 

çok yer verilebilir, Düz anlatım tercih edilmeyebilir, katılımcılar aktif olabilir, canlı örnekler olabilir,  

Farklı engel gruplarına ait özel eğitimler olabilir, Daha detaylı eğitimler olabilir’ alt temaları 

oluşturmuştur. Aker (2014) tüm bölümlerden seçilen 4. Sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışmada; staj 

uygulamalarında kaynaştırma sınıfında bulunmuş öğrencilerin daha olumlu tutuma sahip 

olduklarını ortaya koymuştur. Bunun sebebinin ise staj uygulaması sürecinde gözlem yoluyla 

kazandıkları tecrübeden ve teorik olarak aldıkları bilginin yaşam içindeki rolünü görmelerinden 

kaynaklanabileceğini eklemiştir. Öğretmenlerin görüşlerinde belirttiği gibi uygulamalı eğitimler 

öğretmenlerin tutumlarına olumlu katkı sağlayabilir. Uygulamalı eğitimler, öğretmenlere 

yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı vererek, öğrenmenin kalıcılığı daha da arttırabilir. Ayrıca 

öğretmenler farklı yetersizlik gruplarına yönelik teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama fırsatı 

buldukları için  sınıf içerisinde oluşabilecek sorunlara daha rahat çözüm yolu üretebilirler. Lisans 

eğitiminde ya da hizmet içi eğitimlerde öğretmenlere uygulamalı eğitimlerin düzenlenmesinin bu 

açıdan  önemli olduğu ifade edilebilir. Öğretmenler hizmet içi eğitimlerin süresi için daha uzun 

süreli ve detaylı olabileceğini belirtmişlerdir. Özaydın ve Çolak (2011) yılında yaptıkları 

çalışmada öğretmenlerin Okul Öncesinde Kaynaştırma Uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanlığının düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitim programına yönelik öğretmen görüş ve 

önerilerini incelemiş ve öğretmenler eğitimlerin biraz daha uzun süreli olabileceğini ve almak 

istedikleri konular olduklarını konusunda görüş bildirmişlerdir. Nartgün (2006) ilköğretim okulu 

öğretmenleri ile yaptığı çalışmada hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerini 

incelemiştir. Hizmet içi eğitimlerde daha çok uygulamalara yer verilmesini önermiştir. Günbayı 

ve Taşdöğen (2012) yaptıkları çalışmada İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim 

Programlarına Yönelik görüşlerini incelemişler ve eğitimlerin uygulamalı olması ve süresinin bir 

hafta ve üzerinde olmasını istedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Çıkan sonuçlar araştırma 

bulguları ile örtüşmektedir. Öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerde yaparak yaşayarak 

öğrenmeye yer verilmesi öğretmenlerin öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayabilir. 

Problem durumu ile karşılaşan öğretmen sınıf içerisinde karşılaştığı soruna yönelik daha rahat 

çözüm önerileri geliştirebilir. Bu açıdan düzenlenen eğitimlerin uygulama içermesi öğretmen 

görüşlerini olumlu etkileyebilir. Aynı zamanda düzenlenen hizmet içi eğitimlerde uygulamaya yer 

verilmesi katılımcı sayısını arttırabilir. Ayrıca düzenlenen eğitimlerde katılımcıların aktif 

katılımlarının sağlanması da süreci olumlu etkileyebilir. Öğretmenler farklı engel gruplarına 
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yönelik özel eğitimler şeklinde olabileceğine dair görüş bildirmişlerdir. Bu şekilde kaynaştırma 

öğrencisinin yetersizlik türlerine yönelik zamana yayılarak derinlemesine hazırlanan eğitimler 

düzenlenebilir. 

Araştırmada belirtilen ikinci tema  ‘‘Program Katılımcıları Açısından’’ temasıdır. Bu 

temanın alt temasında ise ‘‘Velilere ve tüm öğretmenlere de kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

hizmet içi eğitimler düzenlenebileceği’’ şeklindedir. Saraç ve Çolağın (2012) yaptığı çalışmada 

kaynaştırma eğitiminde karşılaşılan sorunlara yönelik görüşlerde öğretmenler velilere de eğitim 

verilebileceği cevabını vermişlerdir. Yapılan çalışma ile sonuçlar benzerdir. Batu (2000) yaptığı 

çalışmada kaynaştırma eğitimi uygulanmaya başlamadan önce, kaynaştırmada rol sahibi olan 

bütün unsurların hazırlanması gerektiğini, uygulanmaya başladıktan sonra da gerekli destek 

hizmetler sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu şekilde gerçekten kaynaştırma 

uygulaması yapılabileceğini eklemiştir. Kaynaştırma eğitiminde rol oynayan herkesin işbirliği 

yapması sürece olumlu katkı sağlayabilir. Öğretmen kaynaştırma eğitiminde temel taşlardan biri 

olarak ifade edilse de süreçte tek bırakılmamasının gerektiği söylenebilir. Kaynaştırma öğrencisi 

ile eğitime başlamadan önce kaynaştırma öğrencisinin ailesine, sınıfta bulunan diğer çocukların 

ailelerine, sınıfta bulunan diğer çocuklara, okul idaresine ve personellere süreç ile ilgili bilgi 

verilerek süreç planlanabilir. Bu süreçte öğretmene destek hizmetleri ile yardımcı olunmalıdır ve 

süreç içerisinde işbirliği yapılmalıdır.  

 

5.5. Beşinci Alt Problemine Yönelik Tartışma 

 

 Araştırmanın beşinci alt problemi okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik öğretmenlerin genel olarak görüş ve önerilerine dair odak grup görüşmesi sonuçlarına 

ilişkin bulguların yorumlanarak tartışılması şeklindedir. Dördüncü alt problemde; Okul Öncesi 

Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Yanlarına Dair Öğretmen Görüşlerine 

Yönelik Tartışma, Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin 

Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Önerilerine Dair Tartışma,   Okul Öncesi Eğitimde 

Kaynaştırmaya Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Olumsuz Tutumları Var ise Bu Tutumları 

Değiştirmeye Yönelik Önerilere Dair Tartışma, Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimine Yönelik 

Öğretmenlerin Eklemek İstedikleri Konulara Dair Tartışma başlıkları yer almaktadır.  

 

 

 



Didem Özsırkıntı, Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

58 

5.5.1. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Yanları 

Nedir?  

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Yanları Nedir? 

sorusuna yönelik tartışma kısmı Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu Yanlarına Yönelik 

Öğretmen Görüşlerine ve Kaynaştırma Uygulamalarında Yaşanan Olumsuzluklara Dair Öğretmen 

Görüşlerine Yönelik Tartışma olmak üzere iki başlık altında tartışılmıştır.  

 

5.5.1.1. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarının Olumlu Yanları Hakkında 

Öğretmen Görüşlerine Yönelik Tartışma  

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri kaynaştırma eğitiminin olumlu yanlarına 

yönelik ‘’Kaynaştırma öğrencisinin toplumda yer almasına katkı sağladığı, akranları ile eğitim 

görme hakkı elde ettiği, sosyal duygusal gelişime katkı sağladığı, ilkokula hazırladığı, kaynaştırma 

öğrencisinin ailelerin sosyalleşmesine katkı sağladığı’’ yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca 

öğretmenler kaynaştırma eğitiminin sınıfta bulunan diğer çocuklar için de fayda sağladığını 

ekleyerek,  sınıfta bulunan diğer öğrencilerin de farklı bireyler olduğunu fark ederek bu süreçte 

farklılıklara saygı duymayı öğrendiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öncül ve Batu (2005) 

yaptıkları çalışmada kaynaştırma eğitiminde özel gereksinimli öğrencilerin topluma uyum 

sağlayarak topluma kazandırıldığını aynı zamanda diğer akranları ile paylaşımlarının arttığını 

belirtmişlerdir. Özdemir (2010) kaynaştırma eğitimin asıl amacının yetersizliği olan bireylerin, 

yetersizliği olmayan bireyler ile aynı ortamda eğitim haklarını koruyarak, normal gelişimsel 

özelliklere sahip olan çocuklarla gözlemle, model olma yoluyla ve işbirliği yolu içinde bulunarak, 

paylaşma ve işbirliği yapma fırsatı bulurlar diye eklemiştir.  Kaynaştırma eğitiminin en önemli 

amacı, yetersizliği olan bireylerle yetersizliği olmayan bireylerin aynı eğitim ortamlarından 

yararlanmasını sağlayarak bu bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunmasıdır. Aynı zamanda 

öğretmenler kaynaştırma eğitiminin olumlu yanlarından biri olarak ‘kaynaştırma öğrencisi 

arkadaşları tarafından kabul edildiklerinin farkına varır’ şeklinde görüşlerini eklemişlerdir. 

Araştırma sonuçları öğretmen görüşleri ile benzerlik göstermektedir. Öğretmenlerin 

kaynaştırmanın olumlu yanları olarak belirttikleri temalar kaynaştırmanın asıl amacını 

uygundur. Öncül ve Batu (2005) yaptıkları çalışmada kaynaştırma uygulamasının normal gelişim 

gösteren çocukların daha insancıl olmalarını sağlayan bir uygulama olduğunu ve kaynaştırma 

öğrencisi ile normal öğrencilerin bir arada olmasının paylaşım sağladığını belirtmiştir. Şahbaz ve 

Kalay (2010) yaptıkları çalışmada okul öncesi dönemde uygulanan kaynaştırma eğitiminin hem 

özel gereksinimli, hem de normal gelişim gösteren çocukları öğrenme yönünden olumlu yönde 

etkilediğini belirtmiştir. Yapılan çalışmalar kaynaştırma uygulamalarının sınıfta bulunan tüm 

öğrencilere katkı sağladığı yönündedir. Öğretmenler kaynaştırma eğitiminin uygulanma sürecine 

yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. Kaynaştırma eğitimi sayesinde sınıfta bulunan tüm 
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çocukların farklılıklara saygı duymayı öğrenecekleri ifade edilebilir. Okul öncesi eğitimin;  

kaynaştırma öğrencilerini ilkokula hazırlayarak akranları ile birlikte eğitim alma hakkı elde 

etmesini sağladığı ve formal eğitimin ilk basamağı olduğu için kaynaştırma eğitiminde önemli yeri 

olduğu ifade edilebilir.  

5.5.1.2. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarında Yaşanan Olumsuzluklar 

Hakkında Öğretmen Görüşlerine Yönelik Tartışma  

Okul öncesinde kaynaştırma eğitiminde yaşanan olumsuzlukları öğretmenler 

değerlendirdiklerinde; ‘sınıf yönetiminin zorlaştığı ve engel türüne göre öğretmenin kendisini 

yetersiz hissettiği’ yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenler ‘sınıfta bulunan diğer 

yetersizliği olmayan çocukların velilerinin de süreci kabul etmediklerini’ dile getirmişlerdir. Temel 

(2000) yaptığı çalışmada örnekleme alınan öğretmenlere kaynaştırma eğitiminde çocuklar, 

veliler ve yöneticiler açısından çıkabilecek sorunlar sorulmuştur. Öğretmenler çocukların 

açısından değerlendirdiklerinde kaynaştırma eğitiminde "uyum sorunu" yaşayabileceklerinin, 

kendileri açısından değerlendirdiklerinde en önemli sorunun bilgi eksikliği" olduğunu, yönetici 

açısından değerlendirdiklerinde ise en önemli sorunun "veli şikâyetleri" olduğunu velilerin  

kaynaştırma eğitiminde eğitim aksayacağın düşünebileceklerini ifade etmişlerdir. Temel 

(2000)’in yaptığı çalışma ile çıkan sonuçlar benzerlik göstermektedir. Ayrıca Çulhaoğlu İmrak 

(2009), araştırmasında kaynaştırma eğitiminin başarılı sonuç verebilmesi için özel gereksinimli 

çocuk ebeveynlerinin yanında normal gelişim gösteren çocuk ebeveynlerinin de olumlu tutum 

sergilemesi gerektiğini ancak bu şekilde uygulama sırasında normal gelişim gösteren çocukların, 

farklılıklara ve temel haklara saygı duymasında yardımcı olunabileneceğini belirtmiştir. Veli ile 

iletişimin kaynaştırma uygulamaları için önemli bir nokta olduğunu eklemiştir. Araştırma 

sonucu, kaynaştırma eğitiminde öğretmen kendini yetersiz hissettiğinde ya da sınıf mevcudu 

fazla olduğunda süreci yönetmekte zorlandıkları yönündedir.   

5.5.2. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin 

Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Önerilerine Dair Tartışma.  

Öğretmenler genel olarak yeterliliklerini arttırmaya yönelik; ‘’Hizmet içi eğitimler 

düzenlenebilir, uzmanlar tarafından rehberlik yapılabilir, kaynak sayısı arttırılabilir ve MEB 

tarafından kaynaklara ulaşım sağlanabilir, kaynaştırma eğitimi lisans eğitiminde ayrı bir ders 

olarak verilebilir ve lisans eğitiminde kaynaştırma sınıfında staj yapılabilir’ şeklinde önerilerde 

bulunmuşlardır. Özaydın ve Çolak (2011) yaptıkları çalışmada MEB ile daha fazla iş birliği 

yapılarak her ilde eğitimlerin daha çok yapılması, görsel örneklerle sunumların arttırılması, lisans 

öğrencilerinin uzmanlaşmaları konusunda onları teşvik etmeleri önerileri belirtilmiştir.  .  Gök ve 

Erbaş (2011) yaptıkları çalışmada ülkemizdeki okul öncesi eğitimde kaynaştırma 

uygulamalarının başarıyla uygulanmadığını, fiziksel imkânları iyi olan okullarda başarıyla 

uygulanmaya başladığını belirtmiş ve öğretmenlerin daha başarılı bir kaynaştırma eğitimi için 
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destek hizmet türlerinden genel olarak sınıflarında sorunların çözümüne yönelik uzman desteği 

istediklerini eklemişlerdir. Demir (2014) yaptığı çalışmada ‘’ okul öncesi dönemdeki çocuklara 

yönelik özel eğitim alanında uzman kişiler yetiştirmeli ve okul öncesi eğitim veren kurumlarda bu 

kişilerden yararlanılmalıdır’’ şeklindeki ifadesi de bulgularla benzerlik göstermektedir.  Çerezci 

(2015) yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin yarısından fazlasının kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik ders almadıklarını ve alanların ise aldıkları eğitimi yeterli bulmadıklarını 

ortaya koymuştur. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitimleri öğretmenlerin önemli 

bulduklarını ifade etmiştir. Lisans eğitiminde kaynaştırma eğitimine yönelik derslerin verilmesi 

kaynaştırma uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilir. Aker (2014) yaptığı çalışmada “BEP’ ler 

ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi” tüm öğretmen adaylarına ortak ders olarak verilebileceğini 

belirtmiştir. Özdemir (2010) yaptığı araştırmada öğretmenlerin okul öncesi dönemde 

kaynaştırmaya ilişkin olumsuz tutum içinde olmadıklarını fakat öğretmenlik eğitimleri sırasında 

kaynaştırma konusunda yeterli eğitim almadıkları ifade etmiştir. Aker (2014) yaptığı çalışmada 

staj uygulamalarında kaynaştırma sınıfında bulunmuş öğrencilerin daha olumlu tutuma sahip 

olduklarını ortaya koymuştur. Bunun sebebinin ise staj uygulaması sürecinde gözlem yoluyla 

kazandıkları tecrübeden ve teorik olarak aldıkları bilginin yaşam içindeki rolünü görmelerinden 

kaynaklanabileceğini eklemiştir. Öğretmenlerin genel olarak kaynaştırma eğitimi yönünde okul 

öncesi eğitime yönelik kaynak bulmakta zorlanmakta ve ulaşımı rahat olabilecek kaynaklara 

ihtiyaç duymakta oldukları söylenebilir. Aynı zamanda lisans eğitiminde ve mesleki eğitimde 

düzenlenen kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitimlerin kendilerine katkı sağlayacağını 

düşünmekte oldukları ifade edilebilir. Bilginin değiştiği, güncellendiği süreçte kaynaklar 

öğretmene önemli bir rol olacağı, lisans eğitiminde alınan derslerin ise öğretmene süreçte 

kolaylık sağlayacağı düşünülebilir. Fakat bu eğitimlerin meslek sürecinde de devam etmesi 

bilgilerin kalıcılığını sağlayarak öğretmenlerin güncel bilgileri takip etmesine olanak tanıyacağı 

ifade edilebilir. Aynı zamanda staj eğitiminde kaynaştırma sınıfı bulunan sınıfların tercih edilmesi 

öğrencilerde uygulamaya yer verilmesi açısından eğitimin önemli bir parçası olacağı söylenebilir. 

5.5.3. ‘Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Olumsuz 

Tutumlarını Değiştirmeye Yönelik Önerilere Dair Tartışma 

Öğretmenlerin olumsuz tutumlarını değiştirmeye yönelik ‘’Hizmet içi eğitimler 

düzenlenebilir, öğretmenlere sınıflarda yardımcı öğretmenler olabilir, öğretmenlere rehberlik 

edecek uzman kişiler olabilir, öğretmene ek ders ücreti verilebilir, öğretmen değerlendirme 

sürecinde aktif olabilir, öğretmen literatür tarayarak bilgi sahibi olabilir, Rehberlik ve Araştırma 

merkezi ile süreçte işbirliği devam edebilir,  öğretmen diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde olabilir 

’ şeklinde görüş bildirmişlerdir. Sart, Ala, Yalnız ve Kantaş Yılmaz (2004) yaptıkları çalışmada 

kaynaştırma eğitiminde şu anda özel eğitim öğretmeni, rehberlik danışmanlık uzmanı, destek 

bilgilendirme hizmetleri, kaynak oda ve diğer gerekli malzeme desteği olmadan uygulanan 
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haliyle, öğretmenler tek yapabildiklerinin kaynaştırma öğrencileri sessiz tutup, sınıfın dikkatini 

dağıtmamalarını sağlamaya çalışmak olduğunu ifade etmişlerdir. 

  XVII.  Millî Eğitim Şûrası 13–17 Kasım 2006 tarihlerinde toplanmıştır. Şûra gündemi, 

Türk Millî Eğitim Sisteminde Kademeler Arasında Geçişler, Yönlendirme ve Sınav Sistemi, 

Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi konularından oluşmuştur. XVII. 

Millî Eğitim Şûrası da alınan kararlarda özel eğitim ile ilgili 35 madde bulunmaktadır. Bu 

maddelerden bazıları öğretmenlerin öneriler ile örtüşmektedir. Bu öneriler;  ‘‘kaynaştırma 

eğitimi yapılan sınıflara destek hizmet personeli verilmeli ve bu personelin ücreti yerel imkânlarla 

karşılanmalıdır, Özel eğitim kurumlarında gezici öğretmenlerin sayıları arttırılması öğretmenlerin, 

özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim öğretim stratejileri konusunda en az 180 saat hizmet içi 

eğitimden geçirilmelidir’’ şeklindedir 

Öğretmene sınıf içerisinde destek eğitim hizmetlerinin sağlanmasının kaynaştırma 

eğitiminin  önemli parçalarından biri olduğu söylenebilir.  Öğretmene mutlaka süreç içerisinde 

rehberlik edecek uzman kişilerin olması, yardımcı personellerin olması, öğretmenlere hizmet 

öncesi kaynaştırma ve özel eğitimle ilgili eğitimler verilmesi, kaynaştırma eğitimine yönelik 

kaynak malzemeler olması bu sürece katkı sağlayabilir.  

5.5.4. ‘Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Öğretmenlerin Eklemek 

İstedikleri Konulara Dair Tartışma  

Okul Öncesi öğretmenlerine kaynaştırma eğitimine yönelik eklemek istedikleri konular 

sorulduğunda öğretmenler  ‘Öğretmenin süreçte tek bırakılmaması, kaynaştırma eğitim süresinin 

öğretmen tarafından belirlenmesi, tanılama sürecinin önemli olduğunu ve veli isteğiyle olmaması 

gerektiği, velilere de eğitim verilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmişleridir. Ayrıca öğretmenler 

‘Rehber öğretmenin sürece daha çok dâhil olması gerektiğini, okul öncesi kurumlarına tekrar 

Rehber öğretmen normu verilmesi gerektiğini ve rehber öğretmenlerin göreve başlamadan önce 

okul öncesi ile ilgili hizmet içi eğitim alması gerektiğini’ eklemişlerdir. 

Kaynaştırma destek eğitim hizmetlerinin tümüne genel olarak baktığımızda, her hizmet 

türü kendi içinde bazı avantajlara ve sınırlılıklara sahiptir. Hangi destek hizmet türünün 

uygulanacağı, öğrencinin ve öğretmenin gereksinimleri ile sınıfın ve okulun genel yapısına göre 

belirlenmelidir (Kargın, 2004).  Her sınıfın ve okulun yapısı farklı olacağı için destek 

hizmetlerinin öğretmen tarafından belirlenmesinin öğretmene yardımcı olacağı söylenebilir.  Bu 

süreçte öğretmen görüş ve önerilerine yer verilerek tüm destek personelleri tarafından 

öğretmenlerin desteklenmesi kaynaştırmayı başarıya ulaştıracak önemli unsurlar arasında 

sayılabilir. Öğretmenler süreçte yalnız bırakılmadan diğer personeller ile işbirliği içerisinde 

olurlarsa kaynaştırma eğitiminin başarıyla gerçekleştirebilecekleri söylenebilir. 

Öğretmenler aynı zamanda okul öncesi eğitimde tanılamanın da önemini 

vurgulamışlardır. İlk defa formal eğitim alan okul öncesi öğrencilerinin gelişimlerinde farklılık 
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olduğunu fark eden öğretmenler tanılama süreci için velileri rehberlik ve araştırma merkezine 

yönlendirirken veli ile problem yaşayabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinde (2000) tanılama ile ilgili bazı maddelerden Erkenlik ilkesi ile tanılamanın 

mümkün olduğunca erken yaşta yapılması gerektiği belirtilirken İsteklilik İlkesinde ise 

tanılamanın her aşamasından ailesinin ve gerektiğimde bireyin görüşleri alınarak katılımları 

sağlanır şeklinde belirtilmiştir. Fakat çocuğun tanılanma sürecinde sınıf öğretmenlerinin ve 

rehber öğretmenlerin ortak kararı ile süreçte daha etkili olması tanılamanın daha hızlı yapılarak 

eğer çocukta herhangi bir sorun varsa erken teşhiste önemli rol oynayabilir.  

Aynı zamanda öğretmenler bu süreçte ailelere de eğitim verilmesi gerektiği yönünde 

görüş bildirmişlerdir. Aile eğitimlerinin kaynaştırma öğrencisinin gelişiminin takibinde önemli 

rolü olduğu söylenebilir. O yüzden kaynaştırma öğrencilerinin ailelerine yönelik eğitimler 

verilmesi okulda verilen eğitimi destekleyecek önemli unsurlar arasında sayılabilir. 2000 yılında 

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde 22. maddede bu konuya 

yer verilmiştir. Bu madde: ‘’Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimi sürekliliği olan bir hizmettir. 

Bu hizmetlere ve özel eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin aktif katılımı ve katkısını sağlayacak 

önlemler alınır. Aile eğitim programları hedef kitlenin özelliklerine göre özel eğitim kurumları, 

kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar ve özel eğitime destek veren kurumlarca hazırlanır ve 

yürütülür. Bu hizmet gerektiğinde evlerde de sürdürülebilir’’ şeklindedir.  

Öğretmenler aynı zamanda süreci Rehber öğretmenler açısından da 

değerlendirmişlerdir. Batu (2000) öğretmenlerin sorunları olduğunda rehber öğretmenlerin ya 

da okulda görevlendirilecek olan özel eğitim öğretmeninin sorunlarını gidermek, belli derslerdeki 

güçlüklerin üstesinden gelmek, bireysel eğitim programı hazırlamak ya da eğitsel değerlendirme 

konusunda destek sağlayabilmek açısından önemli olduğunu belirtmiştir. Fakat Kargın (2004) 

yaptığı çalışmada rehber öğretmenler aracılığı ile bu destek hizmetler sağlanılmaya çalışılmakta 

olduğunu fakat üniversite eğitimleri sırasında özel eğitim alanına ve kaynaştırmaya ilişkin yeterli 

sayıda ders almamış olan rehber öğretmenlerin beklenen hizmetleri vermesinin mümkün 

olamayacağını belirtmiştir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlere yönelik okullarda özel eğitim ve 

rehber öğretmeni bulundurulabilir. Fakat okul öncesi kurumlarda görevlendiren rehber 

öğretmenlere okul öncesi eğitimin önemi ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi rehber 

öğretmenlerin okul öncesi öğretmen ile işbirliğini kolaylaştırabilir. Aynı zamanda rehber 

öğretmenlerin de lisans eğitiminde kaynaştırma eğitimine yönelik ders sayılarının arttırılması 

rehber öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde karşılaşılan sorunlara yönelik daha rahat çözüm 

üretmesine yardımcı olabilir.   
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

6.1. Sonuçlar 

 Yapılan araştırmanın birinci alt probleminde yapılan ihtiyaç analizinde öğretmenlerin 

okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimine yönelik;  kaynaştırma eğitiminin tanımını ve 

ilkelerini konusunda, okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi alan çocukların gelişim 

özelliklerini konusunda, okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimine yönelik etkinlik hazırlama 

konusunda, kaynaştırma eğitimi uygulamalarında kullanılacak yöntem ve teknikleri konusunda, 

okul öncesi dönemde özel eğitim konusunda, veliler ile iletişim kurma konusunda, BEP hazırlama 

konusunda ve kaynaştırma eğitimi ile uygulama yapma konusunda eğitimime ihtiyaçları olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın ikinci alt probleminde uygulanan hizmet içi eğitim programının 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimindeki yeterliliklerine etkisi incelenmiştir. Uygulanan hizmet 

içi eğitimden sonra öğretmenlerin yeterlilik puan ortalamalarında artış gözlemlenmiştir. Fakat 

kaynaştırma yeterlilik puanlarının arasındaki farka bakıldığında ise ilişkili örneklemlerde t testi 

puanlarında anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde uygulanan hizmet içi eğitim programının 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimindeki tutumlarına etkisi incelenmiştir. Uygulanan hizmet içi 

eğitim programından sonra öğretmenlerin kaynaştırma tutum puan ortalamalarında artış 

gözlemlenmiştir. Kaynaştırmaya ilişkin tutum puanlarının arasındaki farka bakıldığında ise 

ilişkili örneklemde t testi puanlarında anlamlı bir fark çıkmıştır.  

Araştırmanın dördüncü alt probleminde okul öncesi öğretmenleri için kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitime dair öğretmen görüşleri incelendiğinde 

mesleki gelişim açısından; kaynaştırma eğitimi ile ilgili farklı bilgiler edindikleri, davranışlarında 

olumlu etki olduğu, eski bilgileri ile yeni bilgilerini karşılaştırdıkları, farkındalık kazandıkları ve 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde kaynaştırma öğrencilerine faydalı olabileceklerine 

inandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin uygulanan hizmet içi eğitim programını program 

geliştirme açısından değerlendirdiklerinde ise amacına uygun bir eğitim olduğu, eğitimlerin daha 

detaylı olabileceği, eğitimlerin daha uzun süreli olabileceği, eğitimlerde canlı örnekler olabileceği 

konusunda görüşleri ortaya konmuştur. Öğretmenlerin ileride uygulanacak hizmet içi eğitimlere 

yönelik önerileri incelendiğinde ise program geliştirme açısından; uygulamalı eğitimler 

olabileceği, eğitimlerin gün sayısının arttırılabileceği, videolara daha çok yer verilebileceği, düz 

anlatımın tercih edilmeyeceği, katılımcıların aktif olabileceği, canlı örneklerin olabileceği, farklı 

engel gruplarına ait özel eğitimler olabileceği, daha detaylı eğitimler olabileceği konusunda 

önerilerine ulaşılmıştır.  

Araştırmanın beşinci alt probleminde öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik genel görüş ve önerilerine dair odak grup görüşme sonuçları incelenmiştir. Odak grup 
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görüşmesinde; öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin olumlu yanlarını sınıfta bulunan 

kaynaştırma öğrencisi açısından değerlendirdiklerinde; kaynaştırma öğrencisinin akranları ile 

eğitim görme hakkı elde ettiğini, topluma uyum sağlamasını kolaylaştırdığını, sosyal duygusal 

gelişime katkı sağladığını ve okul öncesinde kaynaştırma eğitimi alan çocuğun ilkokula 

hazırlandığını belirtmişlerdir. Kaynaştırma öğrencisi için okul öncesi eğitimin toplumda yer alma 

konusunda ilk adım olduğu için önemli olduğunu da eklemişlerdir. Aynı zamanda kaynaştırma 

öğrencisinin ailelerinin de sosyalleşmesine katkı sağladığını da ifade etmişlerdir. Araştırmaya 

katılan öğretmenler kaynaştırma eğitiminin sınıfta bulunan diğer çocuklar içinde faydalı 

olduğuna inandıklarını sınıfta bulunan diğer öğrencilerin; farklı bireyler olduğunu fark 

etmelerine olanak tanırken, farklılıklara saygı duymayı öğrenmelerine katkı sağladığı yönünde 

görüşlerini bildirmişlerdir.  Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarında yaşanan 

olumsuzluklara dair öğretmenlerin; sınıf yönetiminde süreci yönlendirmekte zorlandıkları, engel 

türüne göre öğretmenlerin kendilerini yetersiz hissettikleri, sınıfta bulunan diğer çocukların 

velilerinin kaynaştırma öğrencisini kabullenmekte zorlandıklarına dair görüşlerine ulaşılmıştır. 

Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen yeterliliğini arttırmaya 

yönelik öğretmenlerin;  öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebileceği, uzmanlar 

tarafından rehberlik yapılabileceği, okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

kaynak sayısının arttırılabileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaynaştırma eğitimine yönelik 

kaynaklara ulaşımda kolaylık sağlanabileceği, lisans eğitiminde kaynaştırma sınıfında staj 

yapılabileceği ve lisans eğitiminde kaynaştırma eğitimin ayrı bir ders olarak verilebileceğine dair 

görüşlerine ulaşılmıştır. 

 Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin olumsuz 

tutumlarını değiştirme yönelik önerileri incelendiğinde; hizmet içi eğitimler düzenlenebileceği, 

sınıfta yardımcı öğretmenler olabileceği, öğretmene rehberlik edecek uzman kişiler olabileceği, 

öğretmenlerin tanılama sürecinde aktif olması gerektiği, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 

öğretmenlere ek ders ücreti verilebileceği, öğretmenlerin literatür tarayarak alanla ilgili bilgi 

sahibi olabileceği, Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliğine süreçte devam edebileceği, 

öğretmenlerin diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olabileceği, bu şeklinde 

tutumlarında değişiklik olabileceği konusunda görüşlere ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitimde 

kaynaştırma eğitimine yönelik eklemek istedikleri konularda ise öğretmenler; bu süreçte tek 

bırakılmamaları gerektiği, kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin sınıfta etkinliklere katılma 

süresinin öğretmen tarafından belirlenebileceği, tanılama sürecinin veli isteğine bırakılmaması 

gerektiği, kaynaştırma öğrencisinin ve sınıfta bulunan diğer çocukların da velilerine kaynaştırma 

eğitimi konusunda eğitim verilebileceği, rehber öğretmenlerin kaynaştırma eğitim sürecine daha 

çok dâhil olması gerektiği konusunda görüşlerini eklemişlerdir. 
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Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim 

programı öğretmenlerin eğitime ihtiyaç duydukları konular doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Öğretmenler düzenlenecek kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitimlerde uygulama yapmaya 

ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bu araştırmada gerekli düzenleme sağlanamadığı için 

uygulama kısmına yer verilememiştir. Uygulamalı hizmet içi eğitimler, okul öncesi eğitimde 

kaynaştırma uygulamalarına yönelik öğretmen yeterlilik ve tutumlarına daha çok etki edebilir. 

Kaynaştırma uygulamalarında öğretmene sağlanan destek eğitim hizmetleri (Kaynak oda, sınıf 

yardımı, özel eğitim danışmanlığı) ve kaynaştırma uygulamalarında önemli rolü olan müdür, 

gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, rehber öğretmen, personel ve aile arasında işbirliği 

sağlanarak öğretmenin süreçte tek bırakılmaması kaynaştırma eğitiminin uygulanma sürecinde 

en önemli etkenler arasında sayılabilir.  Öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler 

daha uzun sürelere yayılarak daha detaylı şekilde düzenlenebilir. 

6.2.  Öneriler  

Öneriler; uygulamaya yönelik öneriler ve ileride araştırma yapmak isteyen 

araştırmacılara yönelik öneriler başlıkları altında verilmiştir.  

6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler  

1. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik kaynaştırma uygulamalarına ilişkin düzenlenen 

hizmet içi eğitimler arttırılabilir. 

2. Öğretmenlere düzenlenen hizmet içi eğitimler öğretmen görüşleri dikkate alınarak  

hazırlanabilir.  

3. Okul öncesi öğretmenliği lisans eğitiminde; kaynaştırma eğitimi zorunlu dersler 

arasında verilebilir. 

4. Okul öncesi öğretmenliği lisans eğitiminde özel eğitim derslerinin kredi sayıları 

arttırılabilir. 

5. Okul öncesi öğretmenliği lisans eğitiminde yapılan staj uygulamalarında sınıfında 

kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıflar tercih edilebilir. 

6. Kaynaştırma eğitimine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerde kaynaştırma 

öğrencisi ile bire bir uygulamalara yer verilebilir. 

7. Öğretmenlik eğitiminde (hizmet öncesi dönemde) özel eğitim kurumlarında staj 

uygulamalarına yer verilebilir. 

8. Kaynaştırma eğitimine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerde teorik bilgilerin 

yanı sıra katılımcıların aktif katılımlarının sağlanabileceği etkinliklere yer verilebilir. 

9. Okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamalarına yönelik bilimsel 

kaynak ve kitap sayısı arttırılabilir. Okul öncesinde kaynaştırma öğrencisinin dersine 

giren öğretmenlerin bir arada buluşabileceği bloglar ve veri tabanları kurulabilir, bu 
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formalarda plan ve etkinlik örnekleri paylaşılabilir. Okul Öncesinde kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik etkinlik havuzları oluşturulabilir.  

10. Okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma öğrencisi için hazırlanan BEP ‘te 

kaynaştırma öğrencisi için uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarına 

yönelik (özbakım, dil, bilişsel, psikomotor, sosyo duygusal ve dil alanı) eğitisel 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere destek eğitim hizmetlerinden (sınıf içi yardım, kaynak 

oda ve özel eğitim danışmanlığı ) en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenebilir. 

11. Okul öncesi kurumlarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni  tarafından 

sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlere Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 

aşamalarında rehberlik yapmaları sağlanabilir.  

12. Okul idarecileri, okul personeli ve velilere  okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi 

üzerine eğitimler düzenlenebilir. 

13. Kaynaştırma eğitiminin uygulanma sürecinde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

tarafından öğretmenlere rehberlik yapılabilir. 

14. Okul öncesi dönemde özel eğitime ihtiyacı olan bireyin yeterli ve yetersiz yönlerinin 

belirlenmesi bireylerin sosyal ve eğitsel hayatlarında çok önemli bir etken olduğu için 

bu dönemde olan çocukların tanılama sürecinin önemine yönelik öğretmenlere ve 

velilere eğitimler düzenlenebilir. 

15. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlere,  öğrenciye yönelik 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının hazırladığı ve etkinliklerde uyarlama 

yaptığından dolayı ilave ek ders ücreti verilebilir. 

6.2.2. İleride Araştırma Yapmak İsteyen Araştırmacılara Yönelik Öneriler  

1. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik geliştirilen hizmet içi 

eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde daha fazla öğretmenin 

katılımının sağlanması ile gerçekleştirilebilir.  

2. Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterlilik 

düzeylerini belirlemek için yeterlilik ölçeği geliştirilebilir. 

3. Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutum düzeylerini 

belirlemek için tutum ölçeği geliştirilebilir.  

4. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik düzenlenen hizmet içi 

eğitim programı farklı coğrafi bölgelerin özellikleri göz önüne alınarak diğer illerde 

de uygulanabilir. Uygulamalar karşılaştırılabilir.  
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5. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik düzenlenecek hizmet içi 

eğitimler okul idarecileri, rehber öğretmenler, okul öncesi öğretmenleri ve velilerin 

görüşleri doğrultusunda geliştirilebilir.  
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Ek 2. İhtiyaç Analizine Yönelik Açık Uçlu Sorular Formu 
 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,  

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Pilot Bir Hizmet İçi Eğitim 

Programı Geliştirilmesi (Adana İli Örneği) konulu tez çalışmasında kullanılmak üzere ihtiyaç 

analizine yönelik hazırladığımız Açık Uçlu Sorular Formunu doldurmanızı rica ederim. 

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.                                        Didem ÖZSIRKINTI  

İletişim: didemandirinn@hotmail.com                                                           Yüksek Lisans Öğrencisi 

    Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı (Mersin) 

 

 

 

 

    AÇIK UÇLU SORULAR FORMU 

 

 

 

1. Kaynaştırma eğitimine yönelik eksik hissettiğiniz ve hizmet içi eğitim ile almak 

istediğiniz eğitim konuları nelerdir?  
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Ek 3. Amaç ve Kazanımlar 
 

                                        AMAÇ VE KAZANIMLAR  

ÜNİTE 1  

Genel Amaç: Eğitim durumlarını planlarken kaynaştırma öğrencisini değerlendirebilme. 

Hedef 1: Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitiminin yerini açıklayabilme. 

Kazanımlar:  

1. Kaynaştırma eğitiminin tanımını açıklar. 

2. Kaynaştırma eğitiminin okul öncesi dönemdeki önemini açıklar. 

3. Kaynaştırma eğitiminde yapılması gereken işbirliği çalışmalarına önerilerde bulunur. 

4. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili yasal düzenlemeleri ifade eder. 

 

 

ÜNİTE 2 

Genel Amaç: Kaynaştırma eğitiminde farklı yetersizliği olan çocukları ayırt edebilme. 

Hedef 1: Kaynaştırma eğitiminde zihinsel yetersizliği olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar: 

1. Zihinsel yetersizliğinin tanımı yapar. 

2. Okul Öncesi dönemde zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini söyler. 

Hedef 2: İşitme yetersizliği olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar:  

1. İşitme yetersizliğinin tanımını yapar. 

2. Okul öncesi dönemde işitme yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini bilir. 

Hedef 3: Görme yetersizliği olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar: 

1. Görme yetersizliği olan çocukları tanımlar. 

2. Okul öncesi dönemde görme yetersizliği olan çocukları gelişim özelliklerini söyler. 

Hedef 4: Fiziksel ve süreğen hastalığı olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar: 

1. Bedensel hastalıkların tanımını yapar. 

2. Süreğen hastalıkların tanımını yapar. 

3. Okul öncesi dönemde bedensel hastalığı olan çocukların gelişim özelliklerini bilir. 

4. Okul öncesi dönemde süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özelliklerini bilir.  

Hedef 5: Öğrenme güçlüğü olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar:  

1. Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocukların tanımını yapar. 

2. Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini bilir. 
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Hedef 6: Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar:  

1. Okul öncesi dönemde duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların tanımını yapar. 

2. Okul öncesi dönemde duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini 

bilir. 

Hedef 7: Otistik özellik gösteren çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar: 

1. Okul öncesi dönemde otistik özellik gösteren çocukları tanımlar. 

2. Okul öncesi dönemde otistik özellik gösteren çocukların gelişim özelliklerini bilir.  

Hedef 8: Dil ve konuşma güçlüğü olan çocukları fark edebilme. 

Kazanımlar:  

1. Okul öncesi dönemde dil ve konuşma güçlüğü olan çocukların tanımını yapar.  

2. Okul öncesi dönemde dil ve konuşma güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini bilir.  

Hedef 9: Kaynaştırma eğitiminde üstün yetenekli çocukları değerlendirebilme 

Kazanımlar: 

1. Üstün yetenekli çocukları tanımlar. 

2. Okul öncesi dönemde üstün yetenekli çocukların gelişim özelliklerini bilir. 

Hedef 10: Kaynaştırma eğitiminde Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan çocukları 

değerlendirebilme. 

Kazanımlar: 

1. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan çocukları tanımlar. 

2. Okul öncesi dönemde Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan çocukların gelişim 

özelliklerini bilir. 

 

ÜNİTE 3 

Genel Amaç: Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi alan çocuklara yönelik BEP (bireyselleştirilmiş 

eğitim programı) hazırlayabilme. 

Hedef 1: Bireyselleştirilmiş eğitim programı  (BEP) ile ilgili bilgileri kavrayabilme. 

Kazanımlar: 

1. BEP’ in gerekliliğini açıklar. 

2. Özel eğitim gerektiği düşünülen çocukların farklılık gösteren davranış özelliklerini bilir. 

3. Özel eğitim gerektiği düşünülen çocukların farklılık gösteren davranış türlerini yetersizlik 

grubuna göre ayırt eder.  

4. BEP geliştirme biriminin görevlerini bilir. 

5. BEP hazırlamasını bilir.  

 

Hedef 2: Farklı kaynaştırma türlerine göre etkinlik oluşturabilme. 

Kazanımlar: 

1. BEP kurulu ile yıllık kazanım ve göstergeleri belirler. 

2. Farklı yetersizlik grubuna yönelik etkinlik hazırlar. 

3. Farklı yetersizlik grubuna yönelik etkinlikleri uygular. 

4. Farklı yetersizlik gruplarına yönelik etkinlik değerlendirir. 

5. Farklı yetersizlik gruplarına yönelik etkinliklerde uyarlama yapar.  
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Hedef 3: Kaynaştırma öğrencilerine yönelik öğretim yöntemlerini kullanabilme 

Kazanımlar: 

1.Doğrudan öğretim yöntemini kullanır. 

2. Keşif yoluyla öğretim yöntemini kullanır. 

3. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemini kullanır               

Hedef 4: Kaynaştırma öğrencilerine yönelik farklı teknikleri kullanabilme. 

Kazanımlar: 

1.Yardım tekniğini kullanır. 

2.Model olma tekniğini kullanır. 

3.Ödül tekniğini kullanır. 

4. Zincirleme davranışların adım adım öğretilmesi tekniğini kullanır. 

5. Davranışların tekrarlanması tekniğini kullanır. 

6. Genelleme tekniğini kullanır.  

7. Soru sorma tekniğini kullanır.  

Hedef 5: Yetersizlik türüne uygun materyal seçebilme. 

Kazanım: 

1. Materyal tasarım ilkelerini anlatır. 

2. Materyal hazırlama ilkelerini anlatır. 

3. Materyal hazırlama ve tasarım ilkeleri ile ilgili örnekler verir. 

4. Yetersizlik türüne göre etkinlik sayfaları hazırlar. 

5. Kavram haritaları oluşturur. 

6. Eğitici oyuncak geliştirir. 

 

Hedef 6: Kaynaştırma öğrencisinin yetersizlik türlerine göre en uygun değerlendirme  

yöntemlerini kullanabilme.  

   1. Gelişim raporu oluşturur 

   2. Portfolya dosyası oluşturur.  

 

Hedef 7: Kaynaştırma uygulamalarında görev alacak kişilerle iletişim kurabilme. 

Kazanımlar: 

1. Kaynaştırma eğitimi alan çocukların duygularını paylaşır.  

2. Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun ailesinin yerine kendini koyarak duygularını açıklar 

3. Kaynaştırma eğitimi alan çocukların ailesinin duygularını paylaşır. 

4. Kaynaştırma eğitimi alan çocuklarla ilgili iletişim hatalarını söyler. 

5. Sınıf içerisinde kaynaştırma öğrencisi ve akranları ile iletişim kurulmasını destekleyecek 

etkinlikler oluşturur. 
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Ek 4.İçerik 
 

                                   İÇERİK   

 ÜNİTE 1 

       1.Kaynaştırma Eğitiminin Okul Öncesindeki Yeri 

1.1. Kaynaştırmanın Tanımı 

1.2. Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitiminin Yararları 

1.3. Kaynaştırma ile İlgili Yasal Düzenlemeler 

1.4. Kaynaştırma Eğitiminde İşbirliği Yapacak Ekip Çalışanları 

ÜNİTE 2 

1. Kaynaştırma Eğitimine İhtiyaç Duyan Çocukların Sınıflandırılması 

1.1. Kaynaştırma Kapsamına Giren Yetersizlik Türleri 

1.1.1. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler 

1.1.2. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler 

1.1.3. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler 

1.1.4. Fiziksel Yetersizliği (Ortopedik) Olan Öğrenciler 

1.1.5. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler 

1.1.6. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler 

1.1.7. Duygusal ve Davranış Bozukluğu ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Öğrenciler 

1.1.8. Otistik Bozukluğu Olan Öğrenciler 

1.1.9. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrenciler 

1.1.10. Üstün Zekaya Sahip Öğrenciler 

1.1.11. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler 

1.2 Öğrencilerin Yetersizlik Türlerine Göre Okul Öncesi Dönemdeki Gelişim Özellikleri  

1.2.1.   Öğrencilerin Yetersizlik Türlerine Göre Psikomotor Gelişim Özellikleri 

1.2.2.  Öğrencilerin Yetersizlik Türlerine Göre Sosyal- Duygusal Gelişim Özellikleri 

1.2.3.    Öğrencilerin Yetersizlik Türlerine Göre Öz bakım Becerileri Gelişim Özellikleri 

1.2.4.     Öğrencilerin Yetersizlik Türlerine Göre Dil Alanı Gelişim Özellikleri  

1.2.5.    Öğrencilerin Yetersizlik Türlerine Göre Bilişsel Gelişim Özellikleri 
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 ÜNİTE 3 

1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) 

1.1  BEP Hazırlama Süreci 

1.2. BEP İzleme ve Değerlendirme Süreci 

2.     BEP’ a Göre Yıllık Kazanım ve Gösterge Belirleme 

2.1.1. Bilişsel Alanda Kazanım ve Gösterge Belirleme 

2.1.2. Dil Alanında Kazanım ve Gösterge Belirleme 

2.1.3. Özbakım Becerileri Alanında Kazanım ve Gösterge Belirleme 

2.1.4. Sosyal Duygusal Alanda Kazanım ve Gösterge Belirleme 

2.1.5. Psikomotor Alanda Kazanım ve Gösterge Belirleme  

3.      Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Oluşturma 

3.1 .  Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Hazırlama 

3.2.    Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Uygulama 

3.3.    Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Değerlendirme 

3.4.    Farklı Kaynaştırma Türlerine Göre Etkinlik Uyarlama  

4. Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Öğrenme-Öğretme Süreci  

4.1.   Kaynaştırma Uygulamalarında Kullanılan Yöntemler 

4.1.2   Doğrudan öğretim yöntemi 

4.1.3  Keşif Yoluyla Öğretim Yöntemi 

4.1.4  İşbirliğine Dayalı Öğretim Yöntemi 
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4.2     Kaynaştırma Uygulamalarında Kullanılan Teknikler 

4.2.1. Yardım Tekniği 

4.2.2. Model Olma Tekniği 

            4.2.3. Ödül Tekniği 

4.2.4. Zincirleme Davranışların Adım Adım Öğretilmesi Tekniği 

4.2.5. Davranışların Tekrarlanması Tekniği 

4.2.6. Genelleme Tekniği 

4.2.7 Soru Sorma Tekniği 

4.3. Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Kullanılabilecek Materyaller  

              4.3.1. Materyal Tasarım İlkeleri. 

            4.3.2. Materyal Hazırlama İlkeleri 

 4.3.3. Yetersizlik Türüne Uygun Etkinlik Sayfası Düzenleme 

 4.3.4. Yetersizlik Türüne Uygun Eğitici Oyuncak Geliştirme 

 4.3.5. Yetersizlik Türüne Uygun Kavram Haritaları Düzenleme 

 5. Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Ölçme ve Değerlendirme  

5.1.  Kaynaştırma Öğrencisine Uygun Gelişim Raporu Hazırlama 

5.2. Kaynaştırma Öğrencisi Portfolyo Dosyası Oluşturma 

      6. Kaynaştırma Uygulamalarında İletişim  

6.1.      Kaynaştırma Öğrencisi İle İletişim Kurabilme 

6.2.      Kaynaştırma Öğrencisinin Ailesi İle İletişim Kurabilme 

6.3      Kaynaştırma Öğrencisi İle Akranları Arasındaki İletişime Yardımcı Olabilme 
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Ek 5.- Ölçekler 
 

 
 
 
 

1.BÖLÜM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,  

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Pilot Bir Hizmet İçi Eğitim 

Programı  Geliştirilmesi (Adana İli Örneği) konulu tez çalışması için üç hölümden oluşan Kişisel 

Bilgiler Formu, Kaynaştırmaya İlişkin Tutum Ölçeği ve Kaynaştırma Öğretmen Yeterliliği 

Ölçeğini doldurmanızı rica ederim. 

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür eder                                      Didem ÖZSIRKINTI 

İletişim: didemandirinn@hotmail.com                                                           Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

    Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı (Mersin) 

 

Kişisel Bilgiler 

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Aldınız Mı ( ) Evet 
( ) Hayır 
Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Lisans Eğitiminde  Ders Aldınız Mı ?   
( ) Evet   (  ) Hayır  
Sınıfınızda Bulunan Kaynaştırma Öğrenci Sayısı    a) 1-3   b)4-6   c)7-9 

Sınıf Mevcudunuz İşaretleyiniz 
( ) 10-15  ( ) 16-25  ( ) 26-35 
Okulunuzun Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Sağladı Destek Düzeyini İşaretleyiniz 
 ( ) Düşük  ( ) Orta    ( ) Yüksek   
Cinsiyet:     Kadın       (  )              Erkek        (  ) 

Yaş:  ( )   21-30   (  ) 31-40   (  ) 41 ve üzeri 

Kıdem:        a) 1-4 yıl    b) 5-10 yıl      c) 11-15 yıl      d)16 yıl üzeri     
Görev Yaptığınız Okul Türü: Bağımsız Anaokulu (   ) 
 İlkokula Bağlı Anasınıfı  (   ) 
 Uygulama Sınıfı  (   ) 

mailto:didemandirinn@hotmail.co
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2. BÖLÜM  
 
 

KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ 
 

Her maddedeki fikre ne derece katıldığınızı cevap sütununda size uygun gelen yeri 
işaretleyerek (x) belirtiniz. İfadelere katılma dereceniz ölçeğin üstünde (hiç katılmıyorum) (az 
katılıyorum), (katılıyorum) ,(çok katılıyorum) ,(tamamen katılıyorum) yer almaktadır. Doğru ya 
da yanlış cevap yoktur. İfadeleri sadece kendi fikirleriniz ve inançlarınız doğrultusunda 
cevaplandırınız. 
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1 Özel eğitim gerektiren çocuklar için özel okullar 
olmamalıdır. 

     

2 Özel eğitim gerektiren çocukların özel topluluklarda 
yaşamaları ve eğitilmeleri onlar için daha iyi olur. 

     

3 Özel eğitim gerektiren çocukların normal çocukların 
eğitim aldığı ortamlarda eğitim almaları hemen 
hemen olanaksızdır. 

     

4 Özel eğitim gerektiren çocuklardan beklenenlerin 
normal çocuklardan beklenenlerden farklı olması 
gerekir. 

     

5 Özel eğitim gerektiren çocuklar genellikle 
kendilerine benzeyen çocuklarla olmaktan daha 
mutlu olurlar. 

     

6 Özel eğitim gerektiren çocuklar normal çocukların 
birbirleriyle kurdukları sosyal iletişimi asla 
kuramazlar. 

     

7 Kaynaştırmanın sağladığı toplumsal etkileşim, 
öğrenciler arası farklılıkların anlaşılmasını ve kabul 
edilmesini kolaylaştırır. 

     

8 Özürlü öğrencinin normal sınıfta davranış sorunları 
gösterme olasılığı ayrıştırılmış sınıfta göstereceği 
davranış sorunlarından daha fazla değildir. 

     

9 Özürlü öğrenciye normal sınıfta gösterilecek özel 
ilgi diğer öğrencilerin zararına olur. 

     

10 Normal sınıfta bulunmak, özürlü öğrencinin 
gelişimini hızlandırır. 

     

11 Özürlü öğrencilerin kaynaştırılması, normal sınıf 
düzeninde önemli değişiklikler yapılmasını 
gerektirmez. 

     

12 Normal sınıftaki rahatlık, özürlü öğrencinin 
karmaşa yaşamasına yol açar. 
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13 Sınıfta özürlü bir öğrencinin bulunması, normal 
öğrencilerin farklılıklara saygı göstermeyi 
öğrenmesini sağlar. 

     

14 Özürlü öğrencinin kaynaştırılması, bağımsızlık 
kazanmasına katkıda bulunmaz. 

     

15 Kaynaştırma öğrencisi bulunan bir sınıfta kontrol 
sağlamak, kaynaştırma öğrencisi bulunmayan bir 
sınıfta kontrol sağlamaktan daha zor değildir. 

     

16 Özürlü öğrencinin kaynaştırılması, sınıftaki normal 
öğrencilerin sosyal gelişimi açısından yararlıdır. 

     

17 Özürlü öğrencinin kaynaştırılması, sınıftaki normal 
öğrencilerin dil ve zihinsel gelişimi açısından 
zararlı değildir. 

     

18 Sınıfta özürlü bir öğrencinin bulunması, normal 
çocuğun gelişimini hiçbir şekilde engellemez. 

     

19 Özürlü öğrenci, normal sınıfta karmaşaya yol 
açabilir. 

     

20 Özürlü öğrenciye, normal sınıftaki tüm etkinliklere 
katılabilmesi için her türlü fırsat verilmelidir. 

     

21 Özürlü çocukların sınıftaki bütün etkinliklere 
katılmalarına gerek yoktur. 

     

22 Özel sınıftaki ayrıştırılmış eğitim, özürlü öğrencinin 
toplumsal ve duygusal gelişimi açısından yararlı 
değildir. 

     

23 Özel sınıftaki ayrıştırılmış eğitim sayesinde özürlü 
çocuk normal gelişim gösteren çocuklardan 
korunmuş olur. 

     

24 Özel sınıftaki ayrıştırılmış eğitim, özürlü öğrencinin 
zihinsel gelişimi için daha elverişli bir ortam 
sağlamaz. 

     

25 Özel sınıftaki ayrıştırılmış eğitim, çocuğun gelişimi 
için normal sınıfta alacağı eğitimden daha 
faydalıdır. 

     

26 Özürlü öğrencilerin eğitimini en iyi şekilde 
gerçekleştirecek kişiler, özel eğitim 
öğretmenleridir. 

     

27 Normal sınıf öğretmenleri kaynaştırma sırasında 
özürlü öğrenci için gerekli eğitimi sağlayacak 
yeterlilikte değildir. 

     

28 Özürlü çocukların ders zamanları dışında normal 
çocuklarla birlikte olmaları daha uygundur. 

     

29 Özürlü öğrenciler için hazırlanmış özel okullar 
sayesinde normal çocuklar özürlü öğrencilerden 
görebilecekleri zararlardan korunmuş olur. 

     

30 Özel okullarda verilen eğitim ile özel sınıflarda 
verilen eğitim, kaynaştırılmış sınıfta verilen 
eğitimden daha faydalı değildir. 

     



Didem Özsırkıntı, Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

89 

  

    3.BÖLÜM  

 

 

Kaynaştırmada Öğretmen Yeterliği Ölçeği (KÖYÖ) 
 

 

Lütfen, aşağıdaki her bir ifadeyi 1’den 5’e kadar olan derecelendirmeyi 

kullanarak cevaplayınız. 
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1 
Özel eğitim öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) 

amaçlarını, öğretime dahil edebilirim. 
1 2 3 4 5 

2 
Dersi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimin seviyesine göre 

ayarlayabilirim. 
1 2 3 4 5 

3 

Gerektiğinde yetersizliği olan öğrenciler için uygun öğrenme 

(değerlendirme) sorularını ustalıkla oluşturabilirim (soruları küçük parçalar 

halinde yöneltme gibi). 

1 2 3 4 5 

4 

Hem yetersizliği olan hem de normal gelişim gösteren öğrenciler 

için alternatif öğretim stratejileri uygulayabilirim (büyük grup, küçük grup, 

birebir öğretim, akran merkezli öğretim gibi). 

1 2 3 4 5 

5 

Yetersizliği olan öğrenciler, herhangi bir zihinsel karmaşa yaşadığında, 

alternatif örnekler (somutlaştırmalar) ve tanımlamalar sunarak anlamalarını 

sağlayabilirim. 

1 2 3 4 5 

6 
Yetersizliği olan öğrencilerin çok fazla bireysel desteğe ihtiyaç duymadan 

katılabilecekleri dersler/etkinlikler oluşturabilirim. 
1 2 3 4 5 

7 

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için  önceden ayarlanmış veya ayrılmış 

zaman dilimleri içinde tamamlayabilecekleri görevler planlayabilirim/ 

oluşturabilirim. 

1 2 3 4 5 

8 
Yetersizliği olan öğrencilerin evde bağımsızca başarabilecekleri alternatif 

ev ödevleri/görevler hazırlayabilirim. 
1 2 3 4 5 

9 
Yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren öğrencileri, işbirlikçi öğrenme 

etkinliklerinde eşleştirebilirim. 
1 2 3 4 5 

10 
Sınıf içindeki zorluklar karşısında, sahip olunan yetersizliğin çocuğun 

duygusal duyarlılığını nasıl etkilediğini fark edebilirim. 
1 2 3 4 5 

11 

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin, seviyelerine uygun kaynaklara 

ve önerilen materyallere (kitaplar, web siteleri, 

gazeteler) erişimlerini sağlayabilirim. 

1 2 3 4 5 

12 

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin, öğrettiklerimi kavrayıp 

kavrayamadıklarını görebileceğim, dikkatli ve devam eden izlemeler 

yapabilirim. 

1 2 3 4 5 

13 
Öğrencilerimin BEP özelliklerini karşılar nitelikte yeni değerlendirmeler 

oluşturabilir ya da değerlendirmelerde uyarlamalar yapabilirim. 
1 2 3 4 5 

14 

Derecelendirmemde yükseltmeler yaparak (kanaat kullanma), uyarlanmış 

puanlama ve yükseltme kriteri sunulmuş öğrencilerimi nasıl 

notlandıracağımı bilirim. 

1 2 3 4 5 

15 
Öğrencilerimi yetersizlikleri ve üstesinden gelmek için kullanabilecekleri 

yöntemler konusunda eğitebilirim. 
1 2 3 4 5 

16 
Yapılandırılmamış faaliyetler sırasında (örneğin ders aralarında),   öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin sosyal entegrasyonlarını destekleyebilirim. 
1 2 3 4 5 

17 
Yetersizliği olan öğrencilerin istenilen davranışlarını desteklemek ve 

sürdürmek için sınıf yönetimi sistemlerini kurabilirim/uygulayabilirim. 
1 2 3 4 5 
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18 
Bir kaynaştırma sınıfında farklı öğrencilere, alternatif davranış yönetimi 

stratejilerini eş zamanlı uygulayabilirim. 
1 2 3 4 5 

19 
Diğer eşzamanlı öğretim sorumluluklarımın olumsuz bir etkisi olmaksızın, 

yetersizliği olan öğrencilerimi etkinliklere yönlendirebilirim. 
1 2 3 4 5 

20 

Yetersizliği olan öğrencilerimi kişisel ya da grup kaynaklı sorunlardan 

kurtarabilmek amacıyla günlük rutin ya da uygulamalar oluşturabilirim 

(örneğin öğrenciyi herhangi bir alana sakinleşmesi ve düşünmesi için 

göndermek). 

1 2 3 4 5 

21 
Yetersizliği olan öğrencilerimin, sınıf içinde başarılı akademik kazanımlar 

edinmelerini ve olumlu geri bildirimler elde etmelerini sağlayabilirim. 
1 2 3 4 5 

22 
Yetersizliği olan öğrencilerin güçlü yönlerini temel alan etkinlikler 

oluşturabilirim. 
1 2 3 4 5 

23 Yetersizliği olan öğrencilerin takip edebileceği etkinlikler oluşturabilirim. 1 2 3 4 5 

24 Tüm öğrenciler tarafından benimsenen bir sınıf atmosferi oluşturabilirim. 1 2 3 4 5 
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Ek 6. Açık Uçlu Sorular Formu 
 

 
Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,  

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Pilot Bir Hizmet İçi Eğitim 

Programı  Geliştirilmesi  konulu tez çalışmasında kullanılmak üzere katılmış olduğunuz Okul 

Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamaları konulu hizmet içi eğitime dair görüş ve 

önerilerinizi almak için hazırlanan Açık Uçlu Sorular Formunu doldurmanızı rica ederim. 

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.                                      Didem ÖZSIRKINTI  

İletişim: didemandirinn@hotmail.com                                                           Yüksek Lisans Öğrencisi 

    Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı (Mersin) 

 

AÇIK UÇLU FORMU 

1. Uygulan hizmet içi eğitim programına yönelik görüşleriniz nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

2. Uygulanacak hizmet içi eğitim programlarına yönelik önerileriniz nelerdir? 

 

  

mailto:didemandirinn@hotmail.co
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Ek 7. Odak Grup Görüşme Formu 
    ODAK GRUP GÖRÜŞME SORULARI 

                 BİLGİLER FORMU 

 

Tanıtma Sorusu: 

1. Kaynaştırma eğitiminin olumlu ve olumsuz yanları sizce nelerdir? 

 

 

Geçiş Sorusu: 

2. Kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli misiniz? Kaynaştırma eğitiminde yeterliliğinizi 

arttırmak için ne gibi önerileriniz var? 

 

 

 

Ana Soru:  

3. Kaynaştırma eğitimine yönelik tutumunuz nasıldır? Olumlu ve olumsuz tutumlarınız 

nelerdir? Olumsuz tutumlarınız için ne gibi önerileriniz var? 

 

 

Final Sorusu: 

4. Okul Öncesi Eğitimde kaynaştırma eğitimine yönelik eklemek istediğiniz konular varsa 

lütfen belirtiniz.  

  

Aşağıdaki soruları kutucukların içerisine (x) işareti koyarak işaretleyiniz. 

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Aldınız Mı ? 
( )Evet ( )Hayır 

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Lisans Eğitiminde Ders Aldınız Mı? 
 ( )Evet ( )Hayır 

Sınıfınızda Bulunan Kaynaştırma Öğrenci Sayısı 
( ) 1-3  ( ) 4-6  ( ) 7-9 

Sınıf Mevcudunuzu İşaretleyiniz 
   ( ) 10-15  ( )16-25 ( )26-35 

Okulunuzun Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Sağladığı Destek Düzeyini İşaretleyiniz. 
(  ) Düşük   (  )Orta       ( ) Yüksek 

Cinsiyet             Kadın (  )    Erkek  (  ) 

Yaş        ( ) 21-30    (  ) 31- 40   (  ) 41 ve üzeri 

Kıdem   ( ) 1-4 yıl   (  ) 5-10 yıl  (  ) 11 -15  ( ) 16 yıl ve üzeri  

Görev Yaptığınız Okul Türü 
( ) Bağımsız Anaokulu  
( ) İlkokula Bağlı Anasınıfı 
( ) Uygulama Sınıfı 
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Ek 8. Odak Grup Görüşme Formuna Dair Öğretmen Cevapları 
 

  ODAK GRUP GÖRÜŞME FORMUNA DAİR ÖĞRETMEN CEVAPLARI  

 

1. Kaynaştırma eğitiminin olumlu ve olumsuz yanları sizce nelerdir? 

 Ö. Magbet:  Sınıfta bulunan diğer çocuklar, kendinden zihinsel ve fiziksel olarak farklı olan 

bireylerin olduğunu fark eder. Kaynaştırma öğrencilerinin ailelerinin de sosyalleşmesine fırsat 

tanıyarak psikolojik açıdan olumlu etkilenmelerini sağlar. İlkokul çağındaki çocuklar çok acımasız 

oluyorlar, bu sürece kadar çocukların bilinçlenmesini sağlayarak, aynı zamana kaynaştırma öğrencisi 

olan çocukları da  ilkokula hazırlayacağını düşünüyorum. Mevcut sayısı fazla olan sınıflarda 

kaynaştırma öğrencisi ve diğer çocukların olumsuz etkileneceğini düşünüyorum.  Kaynaştırma 

öğrencisi için fiziksel koşulların iyi olması gerektiğine inanıyorum. Eğer bu şartlar sağlanmazsa 

kaynaştırma öğrencisinin adapte olma süreci zorlaşırken, diğer çocuklarda da davranış 

problemlerinde artış olabiliyor. Okul öncesi öğretmenine sınıflarda 25-30 öğrenci sayısı ile arasında 

2 özel gereksinimli öğrenci olduğu zaman her öğrenci için süreç zorlaşıyor, öğrenciler zarar 

görebiliyor. Sınıf sayısı daha az olduğu zaman çocuklar için faydalı olacağına inanıyorum. 

 

 Ö. Pembe Bulutlar: Kaynaştırma öğrencisinin sosyalleşmesine, kendini ifade edebilmesine ve 

özgüven duygusunun gelişmesine katkı sağlar. Kalabalık sınıflarda öğretmen kontrolü 

sağlayamayabilir.  Sınıfta bulunan diğer çocukların velileri arasında olumsuz tutum sergileyenler 

olabilir. 

 Ö. Ada: Kaynaştırma öğrencisinin arkadaşları ile bir arada olması sağlanıyor. Kaynaştırma 

eğitiminin tüm çocuklar için olması gerektiğini düşünüyorum. Kaynaştırma öğrencisinin sosyal 

kabulünü kolaylaştırıyor. Kaynaştırma öğrencisinin topluma uyum sağlamasını sağlıyor.  Sınıfta 

bulunan diğer öğrenciler de kendilerinden faklı çocukların olduğunun farkına varıyor. Fakat sınıflar 

kalabalık olursa amacına ulaşamıyor. Öğretmenlerin, kaynaştırma eğitimi hakkında yeterli birikime 

sahip olması gerekiyor. Okul ortamında gerekli koşulların sağlanarak, öğretmenlere eğitimler 

verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

Ö. Thomas: Kaynaştırma öğrencisi akranları ile eğitim görme hakkı elde eder. Kaynaştırma 

öğrencisi kendini kabul edilmiş bir birey olarak hissettiği için mutlu olur. Kaynaştırma öğrencisi 

kendini birey olarak hisseder. Kaynaştırma öğrencisi olan sınıflarda öğretmen sınıf hâkimiyetinde 

zorlanabilir. Kaynaştırma öğrencisine vakit ayıramayabilir.  Engel grubuna göre öğretmen kendini 
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yetersiz hissedebilir. Öğretmen bu konu ile ilgili yeterli eğitim almamış olabilir. Öğretmen sınıfta 

bulunan diğer öğrencilere de vakit ayırmakta zorlanabilir.  

 Ö. İlkbahar: Kaynaştırma eğitimi; kaynaştırma öğrencisinin yaşıtları ile aynı ortamda eğitim 

almasını sağlıyor ve çocuğun toplumda rol alması için önemli bir adımı oluşturuyor. Sınıfta bulunan 

diğer çocuklara farkındalık kazandırıyor ve çocukların farklılıklara karşı nasıl davranacağını 

öğrenmesini sağlıyor. Sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlarda sınıf hakimiyeti zorlaşıyor.  

Öğretmen sınıfta özel gereksinimli çocuğa fazla vakit ayıramayabiliyor. 

 

2. Kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli misiniz? Kaynaştırma eğitiminde yeterliliğinizi 

arttırmak için ne gibi önerileriniz var? 

 

 Ö. Magbet: Genel olarak yeterliyim. Yeterliliğimi arttırmak için hizmet içi eğitimlerin bakış 

açımı değiştireceğine inanıyorum. Ben daha önce kaynaştırma eğitiminin olmaması gerektiğine 

inanırken, katıldığım hizmet içi eğitimdeki videolarda kaynaştırma eğitiminin çocuğa sağladığı 

faydaları görmek beni çok etkilemiştir. Bu süreçte yeterliliğimi arttırmak için eğitimlere katılmam ve 

daha fazla kaynak okumam gerektiğine inanıyorum. Bunun için fakat ayıracak vaktim yok.  

 Ö. Ada: Genel olarak yeterli olduğumu hissediyorum, ama bu yeterlilik çocuğun durumuna 

göre değişkenlik gösterebiliyor. Hizmet içi eğitimler alarak kendimi çocuğun engel durumuna göre 

yetiştirmem gerektiğine inanıyorum. Öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini 

düşünüyorum.  

 

 Ö. Thomas: Genel olarak yeterliyim, fakat bu durum çocuğun engel durumuna göre değişiklik 

gösterebilir.  Bugüne kadar 2 kaynaştırma öğrencim oldu. Her iki öğrencimde de hiperaktivite ve 

dikkat eksikliği vardı. O çocukları düşündüğümde kendimi yeterli hissettim. Bunun içinde literatür 

taraması yaptım. O konu ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştım. Etkinliklerimi nasıl değiştirirsem 

çocuklara daha faydalı olabilirim onu araştırdım, o çocukları sürece dâhil etmeye çalıştım. 

Yeterliliğimi arttırmak için konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilir, eksik olduğum konular hakkında 

yeterliliğimi arttırabilirim. Hizmet içi eğitimler ile de bu eksiklikler giderilebilir. Aldığım hizmet içi 

eğitim beni olumlu etkiledi. Bu hizmet içi eğitimlere öğretmenler katılabilir. Okul öncesinde 

kaynaştırma eğitimi lisans eğitiminde ayrı ders olarak verilebilir. Uzmanlardan görüşler alınabilir.  

 

 Ö. İlkbahar:  Aldığım hizmet içi eğitimden sonra yeterliliğimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 

Daha önce BEP hazırlamasını bilmiyordum. Öğrenci tanılama sürecine yönelikte herhangi bir bilgim 
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yoktu.  Aldığım hizmet içi eğitim bana bu konularda katkı sağladı. Yeterliğimi arttırmak için 

kaynaştırma konusunda güncel konuları takip etmem gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanlığının yıllık 

hizmet içi eğitimlerini planlarken bu konuya gereken önemi vermesi gerektiğini düşünüyorum.  Okul 

öncesi eğitimde kaynaştırma eğitime yönelik kaynak sayısı çok az olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından öğretmenlere yönelik kaynak havuzu oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Milli 

Eğitim Bakanlığının kaynaştırma eğitimine yönelik hizmet içi programlara gereken önemi vermesi 

gerektiğini düşünüyorum.  

 

 Ö. Pembe Bulutlar: Kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli olduğumu fakat sürekli kendimi 

geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Ek araştırmalar yaparak bilgiler edinebilirim. Kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili kitaplar okuyarak bu konu ile ilgili eğitimlere katılabilirim. Hizmet içi eğitimler belirli 

aralıklarla yapılabilir. Yeterli kaynak mevcut olmadığı için kaynaştırma eğitimi ile ilgili öğretmenlere 

yönelik kılavuz kitap hazırlanabilir. Elimizde bir kitap yok, somut kaynaklar çok az. Lisans programında 

öğrencilerin kaynaştırma öğrencisi olan bir sınıfta staj yapmaları sağlanabilir. Stajda bire bir 

görmenin öğretmeni daha iyi etkileyeceğine inanıyorum. Lisans düzeyinde kaynaştırma eğitiminin 

sürece mutlaka dâhil edilmesi gerektiğine inanıyorum.  

 

3. Kaynaştırma eğitimine yönelik tutumunuz nasıldır? Olumlu ve olumsuz tutumlarınız 

nelerdir? Olumsuz tutumlarınız için ne gibi önerileriniz var? Öğretmenlerin okul öncesi 

eğitimde sahip oldukları tutumu değiştirmek için sizce neler yapılabilir? 

 

Ö. Magbet: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili olumlu tutuma sahibim. Fakat kaynaştırma 

eğitiminde sınıf mevcudunun dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Rehberlik ve Araştırma 

merkezilerinde öğrenci yönlendirmelerinin kaynaştırma öğrencisinin düzeyine uygun yapılması 

gerektiğini düşünüyorum. Sınıflarda her kaynaştırma öğrencisi için yardımcı öğretmenler olmasının 

gerekli olduğunu düşünüyorum.  

Ö.  Ada: Öğretmen çocuğunun engel düzeyi nedir? Veli ile öğretmen işbirliği yapacak mı? 

Ben ne yapabilirim? gibi konularda kaygı yaşadığı için bu süreçte korkuyor. Öğretmenlerin bu süreci 

tek başına yaşamaması, öğretmen ile işbirliği yapılarak desteklenmesi gerektiği düşünüyorum. Ayrıca 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda yeterliliğe ulaşa 

bileneceğine inanmıyorum. Bu konu ile ilgili sürekli yeni yaklaşımlar çıkıyor. Bu açıdan hizmet içi 

eğitimlerin belirli aralıklar ile sürekliliğin olması gerektiğini düşünüyorum.  

Ö. Thomas: Ben öncelikle kaynaştırma öğrencimi kabul ediyorum.  Böyle bir şeyi 

içselleştirerek, kendi çocuğumda da olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de o çocuğa elimden gelen 
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yardımı ve desteği göstermeye çalışıyorum. Olumlu tutuma sahibim fakat bu konu da sadece 

öğretmene yüklenmemeli diye düşünüyorum.  Öğretmenin bu konuda ki bilgisini arttırmaya yönelik 

hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.  Sınıf mevcutlarının uygun şartlarda düzenlenmesinin, 

öğretmenlere bu konuda rehberlik edecek uzman kişiler olmasının gerektiğini düşünüyorum. Hatta 

öğretmene ek ücret verilerek bu konuda istek arttırılabilir. Okullarda ve sınıflarda alanında uzman 

yardımcı öğretmen olabilir. Her kaynaştırma öğrencisi için bir uzman olması gerektiğine 

düşünüyorum. Öğrencinin sınıfta kalma sürecinin tam zamanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Uyum sürecini öğretmenin planlaması gerektiğini düşünüyorum. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

süreçte daha aktif yer alabileceğini düşünüyorum. 

Ö. İlkbahar: Sınıf mevcutları kaynaştırma öğrencisi olan sınıflarda daha az olabilir. Sınıfta 

kaynaştırma öğrencisi için ayrıca uzmanlar görevlendirilebilir. Sadece tanı aşamasında değil süreçte 

de Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile işbirliği devam etmelidir. Rehberlik ve Araştırma merkezinin 

kaynaştırma öğrencisine yönelik hangi etkinliklere hangi gün ne kadar katılacağına yönelik rapor 

hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Rehberlik ve Araştırma Merkezileri bize süreçte de yardımcı 

olabilir. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin gerekli özeni göstermediğini düşünüyorum. 

Ö. Pembe Bulutlar: Olumlu bakıyorum, fakat öğretmenlere kaynaştırma eğitimi konusunda 

eğitimler verilerek bilgi düzeyleri arttırılabileceğini düşünüyorum. Bu yöndeki eğitimler 

öğretmenlerin tutumlarını değiştirebilir. Fakat tanılanma sürecinden yerleştirilme aşamasına kadar 

titiz davranılması gerekiyor. Aynı zamanda öğretmenin de süreci kabul etmesi çok önemli, eğer kabul 

etmezsek süreci yönlendirmemiz çok zor oluyor.  Bizim süreci kabul etmemiz, sınıfta bulunan diğer 

çocukların da kabul etmesine olanak sağlıyor. Sınıf içi fiziksel şartlar kaynaştırma öğrencisine yönelik 

düzenlenebilir. Öğretmenin yanında yardımcı personel görevlendirilebilir. Özel eğitim öğretmeni 

öğretmene yardımcı olabilir, ona süreçte yol gösterebilir.  

 

4.  Okul Öncesi Eğitimde kaynaştırma eğitimine yönelik eklemek istediğiniz konular varsa 

lütfen belirtiniz. 

Ö. Mağbet: Kaynaştırma öğrencisinin sınıfta ne kadar kalacağına sınıf öğretmeninin karar 

vermesi gerektiğini düşünüyorum.  Okul öncesi eğitimde kaynaştırma öğrencisinin ailesinin de eğitim 

alması gerekiyor.  Ailelerinde ilk defa ayrılan çocuğun gelişiminde farklılık gören öğretmene aile 

olumsuz tepki gösterebiliyor. Tanılama sürecinin, rehberlik ve araştırma merkezleri yerine uzmanlar 

tarafından okulda uzun sürelere yayılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aileleri yönlendirirken 

veliler bunu yanlış anladığını düşünüyorum. Ailelerin bu açıdan psikolojik olarak çok zor bir süreç 

geçirebiliyor. Aileler bu durumu saklamaya çalışıyor, öğretmenler ya da çevrenin çocuğu kabul 

etmeyeceğini düşünüyorlar. Ayrıca Rehber öğretmen normunun okul öncesi eğitim kurumlarına 
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tekrar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rehber öğretmenler genellikle orta öğretim kurumlarında 

çalıştıkları için okul öncesi dönem ile ilgili çok fazla bilgiye sahip değiller. Okul öncesi kurumuna 

atanan rehber öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

Ö. Ada: Öğretmenlerin süreçte tek bırakılmasına kızıyorum. Öğretmenin süreci iyi 

yönetebilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin destek olmasının gerekli olduğunu 

düşünüyorum. Ayrıca okullarda rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni görevlendirilmeli. Okul 

idaresi de öğretmene süreçte yardımcı olmalı. Okul idaresi, rehber öğretmenler, aileler öğretmene 

yardımcı olmalı. Tanılama sürecinin de sadece veli isteği ile yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Veli istemezse öğrenci Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirilemiyor. Öğretmenin şu 

aşamasında yapabileceği tek şey veli ile konuşmak olabiliyor. Veli istemezse öğretmen farkındalığı 

hiçbir işe yaramıyor. Veli istemezse öğrencinin tanısı konulamıyor. Tanılama sürecinde öğretmen ve 

okul idaresinin söz sahibi olması gerekiyor. Bu konuda da öğretmenlere de hizmet içi eğitimler 

verilebilir.  

Ö. Thomas: Rehber öğretmenler okul öncesi eğitime gerekli önemi vermiyor. Tanılama 

sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda öğretmen veliyi ikna etmek için yetersiz 

kalabiliyor. Rehber öğretmenlerin bu süreçte öğretmenler ile işbirliği içerisinde olması gerektiğini 

düşünüyorum. Tanılama sürecinde rehber öğretmenimizden yardım istedim fakat rehber öğretmen 

veliye bu daha çocuk geçer diye yönlendirdi. Öğretmen fark edince tek başına aileyi yönlendiremiyor.  

Ö. Pembe Bulutlar: Okul öncesi kurumlarda Rehber Öğretmenler görevlendirilmelidir. Bizim 

okulda bulunan öğretmenlerimiz süreçte bizi çok destekliyor, fakat üç tane rehber öğretmenimiz var, 

bu yüzden bize vakit ayırabiliyor. Rehber öğretmenimiz süreçte sürekli bizle beraber olabiliyor. 

Rehber öğretmenler okul öncesi eğitimde daha çok iç içe olarak sürece dâhil edilince süreç 

kolaylaşıyor.   
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Ek 9. Uygulanan Hizmet İçi Eğitime Dair Fotoğraflar  

 

 


