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ÖZET 

 

 Bu araĢtırmanın amacı, normal geliĢim gösteren öğrencilere yönelik hazırlanan 

kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerinin (KAHE) özel gereksinimli 

öğrencilerin sosyal kabulleri üzerindeki etkililiğini belirlemektir. Bu çalıĢmada; ilk olarak bir 

akran kabul ölçeği geliĢtirilmiĢtir. Ardından akranlara yönelik olarak hazırlanan 

KaynaĢtırma/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin (KAHE) etkililiğini belirlemek için bir 

programı oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma, Gaziantep ilindeki bir ilkokulunun 3. sınıf öğrencileri 

ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 olmak üzere toplam 

60 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmanın deney grubunda yer alan öğrencilere araĢtırmacı 

tarafından hazırlanan kaynaştırmaya/bütünleştirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE) 

uygulanmıĢtır. Uygulama 10 kaynaĢtırmaya hazırlık etkinliğinden oluĢmaktadır. AraĢtırmada 

normal geliĢim gösteren öğrencilerin kaynaĢtırmaya hazırlık etkinliklerinin uygulanması 

öncesi ve sonrası sosyal kabul düzeylerine etkiliğini belirlenmesine yönelik ön test-son test 

kontrol gruplu deneysel model kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri “Özel Gereksinimli 

Öğrencinin Kaynaştırma Sınıfına Kabulüne İlişkin Akran Ölçeği (AKÖ)” ile toplanmıĢ, elde 

edilen veriler SPSS 22.00 paket programı ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde 

edilen bulgular, normal geliĢim gösteren öğrencilerle gerçekleĢtirilen kaynaĢtırmaya hazırlık 

etkinliklerinin, özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal kabulü artırmada etkili olduğunu 

göstermiĢtir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli birey, akran, kaynaĢtırma ve sosyal kabul. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the effect of inclusive activities for students with 

typical development in providing social acceptance of individuals with special needs. In this 

study; firstly a peer acceptance scale was developed. Then an implementation program was 

prepared to determine the impact of preparation activities to inclusive education. The study 

was conducted with third grade students of a primary school in Gaziantep. A total of 60 

students, 30 from the experimental group and 30 from the control group, participated in the 

study. Preparation activities for inclusion prepared by the students and researchers in the 

experimental group of the research were applied. The application consists of 10 preparation 

activities for fusing. In the study, pre-test-post-test control group experimental model was 

used to determine the social acceptance levels of the students with typical development 

before and after the application of the activities. The data of the study were collected with ran 

Peer Scale (AKÖ) Acceptance about the Admission of Students with Special Needs to the 

Inclusion Class, and the data were evaluated with SPSS 22.00 package program. The findings 

of the study showed that the preparation activities carried out with students with typical 

development were effective in increasing social acceptance for individuals with special 

needs. 

 

Keywords: Individual with special needs, peers, inclusion and social acceptance 
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GĠRĠġ 

 

1.1.AraĢtırmanın Konusu ve Problemi 

Her birey birbirinden farklı özelliklere ve yeterliliklere sahip olarak doğar. Pek çok birey 

sahip oldukları özellikler doğrultusunda içinde yaĢadığı topluma kendiliğinden uyum 

sağlarken, bazı bireyler söz konusu uyum için uyarlamalara ihtiyaç duyarlar. Farklılıkları 

belirgin olan bu gruptaki bireyler için genel eğitim ortamlarındaki düzenlemeler ve eğitimsel 

giriĢimler sıklıkla yetersiz kalabilmektedir. Bu durum çeĢitli nedenlerle dezavantajlı olan 

bireylere yönelik özel destek eğitim hizmetleri verilmesini gündeme getirmektedir. Bu 

eğitimin verilmesinin temel amacı ise bireyin yetersiz olduğu alanlarda çeĢitli bilgi ve 

beceriler kazandırılarak hayata uyumunu kolaylaĢtırmaktır. Dolayısıyla çeĢitli nedenlerle 

dezavantajlı olan bireylere yönelik sistemli bir planlama ile yaĢanan yetersizliği en aza 

indirgeyecek ve içinde yaĢanılan topluma uyumunu güçlendirecek çeĢitli düzenlemelere ve 

yaklaĢımlara gereksinim duyulmaktadır. Söz konusu gereksinimle hem eğitimsel olarak en 

yüksek düzeyde performans elde etmek hem de sosyal yönden topluma katılımı olası kılmak 

için en iyi eğitimsel yerleĢtirme seçeneğinin ne olduğu sorusuna verilen yanıt günümüze 

değin elde edilen geliĢmeler sonucunda, kaynaĢtırma/bütünleĢtirme olarak kabul görmüĢtür. 

KaynaĢtırma eğitimi ile özel eğitime gereksinim duyan çocukların normal geliĢim gösteren 

akranlarıyla aynı ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini bir arada görmelerini sağlamak ve 

bu çocuklara bilgi, beceri ve çeĢitli yetiler kazandırılması amaçlanmaktadır (Battal, 2007). 

KaynaĢtırma özel eğitim ihtiyacına muhtaç olan çocukların eğitim imkânlarının en üst 

düzeyde sağlanabilmesi için geliĢtirilen önemli bir eğitim düzenlemesidir. Bunun da 

gerçekleĢebilmesi için bireyin bulunduğu eğitim kurumlarında fiziksel, düĢünsel ve duygusal 

olarak bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. GeliĢen ve değiĢen eğitim dünyasında 

özellikle geliĢen ve yenilenen teknoloji, eğitim ortamlarının yeniden dizayn edilmesini, çağa 

uygun araç gereç geliĢtirilmesini ve kanıt temelli uygulamalar eĢliğinde eğitime devam 

edilmesini gerekli kılmıĢtır. Bu anlamda, evrensel ilkelere dayalı pek çok yaklaĢım ve 

metodun özel eğitim alanındaki uygulamalara yansıtılması gerekli ve zorunlu duruma 

gelmiĢtir. Bu sebeple, yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin, çağa uygun yöntem ve 

tekniklerden yararlanması, kanıt temelli bilgilere eriĢilmesi, sosyal uyum ve iletiĢim 

becerilerinde güçlü duruma gelmesi, bağımsız yaĢam kabiliyetlerini edinmesi, iĢbirliği ve 

sorun analiz etme becerilerini kazanması, çevresine uyumlu üretici ve mutlu bireyler olmasını 

ilke edinen bir yaklaĢım olarak bütünleĢme kavramı karĢımıza çıkmıĢtır. Bu doğrultuda 
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Türkiye‟de 2013 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı‟nın yayınladığı Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliğinde kaynaĢtırma-bütünleĢtirme, özel destek eğitim gereksinimi olan 

kiĢiler için erken çocukluktan baĢlayarak eğitim kademelerinin tamamını kapsayan eğitsel 

tanılama ve değerlendirme süreçlerini de içeren iyileĢtirici ve kolaylaĢtırıcı bir hizmet modeli 

olarak tanımlanmıĢtır (MEB, 2018).  

Bu yayımlanan yönetmelikte özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime eriĢimlerinin 

kolaylaĢtırılması sağlanarak daha kapsayıcı bir eğitim yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Özel eğitim 

öğretim programlarının etkili ve verimli bir Ģekilde sunulmasına yönelik düzenlemeler de 

yeni yönetmelik kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu noktadan hareketle özel eğitim desteğine 

ihtiyacı olan çocuklar mümkün olan en erken yaĢta belirlenmelidir. Belirlendikten sonra hızlı 

ve planlı bir biçimde eğitime dâhil edilmeleri sağlanmalıdır. Kısacası bütünleĢtirme kavramı, 

bireylerin kiĢisel olarak farklılıkları ne olursa olsun, eğitimsel, öğretimsel, sosyal, yaĢamsal 

faaliyet ve fırsatlardan toplumun tüm üyelerinin eĢit seviyede faydalanmasını öngören bir üst 

kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bu terim çok boyutludur. Sadece özel 

gereksinimli bireyler için değil; hiç kimseyi ötekileĢtirmeden tüm toplumu kapsayan bir 

kavramdır.  

Özetle, yapılan bu tanımlamalar ile kaynaĢtırma – bütünleĢtirme eğitimin önemi 

vurgulanmaktadır. KaynaĢtırma – bütünleĢtirme eğitimi ile amaç yalnızca yetersizlikten 

etkilenmiĢ bireylerin akademik becerilerini en üst düzeye çıkarmak değildir. Aynı zamanda 

sosyal yönden de geliĢimlerini desteklemektir. Günümüz toplumları hızlı bir değiĢim 

içermektedir. Sadece özel gereksinimli bireyler değil, normal geliĢim sürdüren bireyler de bu 

hızlı geliĢim ve değiĢime uyum sağlayabilmek için yaĢadıkları toplumun bir parçası olmak 

zorundalar. Bu bağlamda sosyal bir varlık olarak doğan bireyler, yaĢamları boyunca farklı 

toplumsal ortamlarda bulunurlar. Dolayısıyla birey, bulunduğu sosyal ortamlarda farklı 

kiĢilerle değiĢik iletiĢim ve etkileĢimde bulunarak yaĢamını sürdürür. Tabiatıyla bireyin, 

toplum içinde bağımsız ve sosyal bir varlık olabilmesinin, bulunduğu ortamlardaki kiĢiler 

tarafından kabul görmesinin ve nitelikli bir hayat sürdürebilmesinin bazı temel koĢulları 

vardır. Bu Ģartların sağlanabilmesi erken dönemden itibaren kiĢinin bütün geliĢim alanlarında 

yer alan tutumları edinmesi ve bu anlamda uygun Ģekilde bu davranıĢları yerine getirmesiyle 

bağlantılıdır. Bu geliĢimsel alanlardan biri de kaynaĢtırma - bütünleĢtirme eğitimin önemli 

argümanlarından biri olarak kabul gören sosyal geliĢmiĢliktir. Bu noktadan hareketle; bireyin 

içinde yaĢadığı sosyal çevreye uyum sağlayabilmesi, ortamda bulunan bireylerle pozitif 

sosyal iliĢkiler kurabilmesi, sürdürebilmesi ve toplumsal kabul gören tutumlar bakımından 
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yeterli olabilmesi yaĢına uygun çeĢitli sosyal beceri ve yetileri edinmesi gerekir. Bu anlamda 

sosyal beceriler bireylerin hayatında kısa ve uzun vadeli önemli tesirleri olan yeteneklerdir. 

Bu hususları ile sosyal yetenekler, tüm bireyler için hayati öneme sahiptir.  Bu anlamda 

sosyal becerilerin öğrenimi yaĢam boyunca süren bir süreçtir (Gülay ve Akman, 2009). Bu 

süreçteki en önemli evre ise erken çocukluk dönemidir. Sosyal becerilerin geliĢiminde 

kazanılması gereken edinimler geciktiğinde ya da tam kazanılmadığında, bireylerin gerek 

okul çağında gerekse yetiĢkinlik döneminde sosyalleĢme bakımından çeĢitli kısıtlamalar 

yaĢamasına sebep olabilmektedir (Driscoll ve Carter, 2004; Gülay ve Akman, 2009). 

Yetersizlikten etkilenmiĢ bireyler söz konusu olduğunda, yaĢanabilecek bu sınırlılıkların 

yoğunluğu ve çeĢitliliği artabilmektedir. Bu bağlamda özel gereksinimli bireylerin bu 

kısıtlamaların oluĢturduğu durumlardan dolayı hem eğitim ve öğretim sürecinde, hem de 

yetiĢkinlik döneminde kazanılması gereken akademik yetenekleri edinmede, sosyal hayat 

içinde uygulanan yazılı ve sözlü (gelenek ve görenek) kurallara uymada, kendini fark etmede, 

akranları ile sağlıklı iletiĢim kurmada, sosyal bir çevre edinmede, bir meslek sahibi olmada 

ve hatta ileride bir aile kurmada bile çeĢitli zorluklar yaĢayabilirler (Hillier, Fish, Cloppert ve 

Beversdorf, 2007). Bu bağlamda yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin ifade edilen durumlardan 

dolayı yaĢam kalitesinin düĢmesine neden olmakta ve dolayısıyla da özel eğitim alanında 

sosyal beceri geliĢtirme ve edinme oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunun baĢında ise 

sosyal iletiĢim ve etkileĢim düzeyinde akran kabulü gelmektedir.  

Türkiye‟de özel eğitim hizmetlerinden yararlanan birey sayılarına bakıldığında sosyal 

hayatla bütünleĢme noktasında önemli referanslar vermektedir. Türkiye‟de 

kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye devam eden öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

tarafından yayınlanan resmi verilerine göre 2018-2019 yılında ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim okullarında kaynaĢtırma uygulamalarından yararlanan toplam öğrenci sayısı 

294.437. Bu çocuklardan 115.556 ilkokul; 130.624 ortaokul ve 48.257 lise kaynaĢtırma 

öğrencisi olarak öğrenim görmektedir (MEB, 2019). Bu sayılar; Türkiye‟de genel eğitim 

ortamlarda öğrenim gören kaynaĢtırma öğrenci sayısında önceki yıllara göre bir artıĢın 

olduğunu göstermektedir. Bu sayının oldukça yüksek olduğu görülmekle birlikte temelde 

yaĢanan sorun, özel gereksinimli öğrencilerin neye ihtiyacı olduğunu belirlememektir. Bu 

bağlamda özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu ortamlarda olabildiğince yardımsız 

olarak hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak becerileri kazandırmak gereklidir. 

"Yapılandırılacak eğitimin kalitesi ve derecesi ne kadar yüksek olursa, öğrencilerin de 

yardımsız hayat becerilerini öğrenerek toplumsal yaĢama katılmaları o derece kolay olur" 
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(Ergül, Baydık ve Demir, 2013). Yetersizliği olan öğrencilerin kaynaĢtırma/bütünleĢtirme 

uygulamalarında tipik geliĢim gösteren yaĢıtları arasındaki sosyal statülerini etkileyen 

değiĢkenlerden söz edilmektedir. KaynaĢtırma sınıflarındaki öğrencilerin sosyal kabullerinin, 

eğitimcilerin tutumlarıyla yakından iliĢkili olduğu; akranlar açısından bakıldığında ise, 

cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, sosyo ekonomik durumu, engelin türü ve düzeyinin, engelli 

öğrencilerin sosyal kabullerini etkileyen değiĢkenler olduğu belirtilmektedir (Ayral, Özcan, 

Can, Ünlü, Bedel, ġengül, Demirhan, Çağlar 2015). Konuya iliĢkin yapılan araĢtırmaların 

sosyal etkileĢim ve iletiĢim bağlamında yetersiz olduğu, etkileĢim becerilerinin geliĢtirilmesi 

için akran desteğinin etkililiğinin önemli olduğunu, bu alanda çalıĢmaların yapılması 

gerekliliği düĢünülmektedir. Türkiye‟nin 2023 vizyonunda vurgulandığı gibi, adil temelli bir 

yaklaĢımı güçlendirmek için hayata fizyolojik ve zihinsel açıdan dezavantajlı olarak sürdüren 

öğrencilerimizin, devletin normal geliĢen bireyler için sunduğu bütün olanaklara eriĢmesini 

sağlayacak uygulama anlayıĢını her sahada gerçekleĢtirme ülküsü gaye olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu anlamda arkadaĢları ve akranları tarafından dıĢlanmadan birlikte bir Ģeyler 

yapabilme anlayıĢını gerçekleĢtirmek için sosyal kabul ilkesini okullarımızda 

yaygınlaĢtırmak bir gereklilik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 

kaynaĢtırma - bütünleĢtirme öğrencilerinin sosyal iletiĢim ve etkileĢimlerini geliĢtirmede 

akran desteğinin etkililiğinin incelenmesi bu çalıĢmanın problemini oluĢturmaktadır.  

 

1.2.AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın genel amacı Gaziantep ilinin ġahinbey ilçesinde ilkokul 3.sınıflarda 

bulunan özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabullerini desteklemeye yönelik hazırlanan 

kaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerinin (KAHE) özel gereksinimli 

öğrencilerin sosyal kabulleri üzerindeki etkililiğini belirlemektir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aĢağıdaki araĢtırma sorularına cevap aranacaktır. 

1. KAHE‟ye katılan deney grubu öğrencileri ile katılmayan kontrol grubu öğrencilerinin 

sosyal kabul öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. KAHE‟ye katılan deney grubu öğrencileri ile katılmayan kontrol grubu öğrencilerinin 

sosyal kabul sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. KAHE‟ye katılan deney grubu öğrencilerinin sosyal kabul öntest - sontest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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4. KAHE‟ye katılmayan kontrol grubu öğrencilerinin sosyal kabul öntest - sontest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

1.3.AraĢtırmanın Önemi 

Normal geliĢime sahip çocuklar eğitim ve öğretim yaĢamlarını genel eğitim 

sınıflarında sürdürmektedirler. Bu çocuklardan bazılarının sosyal kabul açısından akran 

kabulleri düĢüktür. Bu anlamda bu çocukların sosyal kabul düzeylerini artırmak amacıyla 

kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE) müdahale programı 

geliĢtirilmiĢtir. Bu geliĢtirilen programın normal geliĢimini sürdüren bireylerin sosyal kabul 

düzeylerine etkileri incelenmiĢtir. Uygulanan müdahale programı sonrasında elde edilen 

bulguların alanyazın ve uygulama açısından önemli olacağı düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmanın bulgularının; sınıflarında bulunan özel eğitime gereksinim duyan 

öğrencilerin, sosyal iletiĢim ve etkileĢiminde akran desteğinin önemini ortaya koyması 

açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, Türkiye‟de MEB 

2018-2019 veri tabanı istatistik verilerinde, 300.000‟e yakın özel gereksinimli bireylerin 

olduğu (MEB, 2019) görülmüĢtür. Bu sayılara aileleri de eklediğimizde sözü edilen grubun 

bir milyonun üstünde olduğu düĢünülmektedir. Dolayısıyla bu çalıĢmanın bulgularının; 

ebeveynler, eğitimciler, özel gereksinimli çocuklar, normal geliĢim gösteren çocuklar, 

araĢtırmacılar ve toplumu oluĢturan diğer paydaĢlar açısından önemli olacağı 

düĢünülmektedir. Bu bağlamda yapılan araĢtırmanın sonuçları aĢağıda maddeler halinde 

sıralananlar açısından yararlı olacağı düĢünülmektedir. 

 1) özel gereksinimli öğrenciler açısından önemi 

 a) Özel gereksinimli öğrencilerin normal geliĢim gösteren akran tarafından kabullerini 

oluĢturmada bir program önermesi nedeniyle yol gösterici olacağı, b) AraĢtırmada geliĢtirilen 

programın özel gereksinimli öğrencilerin sınıfa, okula ve topluma uyumlarını ve 

bütünleĢmelerini sağlama konusunda katkı sağlayacağı, c) ÖtekileĢtirilmediğinden 

kendilerine olan özgüven, sorumluluk ve bir Ģeyleri yapabilme duygusunun geliĢmesi, özetle, 

yaĢadıkları toplumla ilgili ortak yaĢam becerilerini geliĢtirileceği düĢünülmektedir.  

2) Genel eğitim sınıflarında eğitim ve öğretimini sürdüren normal geliĢim gösteren çocuklar 

için önemi 

 a) Yetersizlikten etkilenmiĢ çocukları olduğu gibi kabul etme, hoĢgörü, adil, yardımlaĢma, 

demokratik ve etik değerlerin geliĢmesi, b) Olumsuz davranıĢların (saldırganlık, kıskançlık, 
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ötekileĢtirme,…) azalması, c) Özel gereksinimli bireylere rol model olacaklarından liderlik, 

empati ve sorumluluk duygularında bir geliĢme olması; özetle, kendilerine ve topluma karĢı 

daha bilinçli bireyler olabileceği düĢünülmektedir. 

 3) Ebeveynler için yararları 

 a) Çocuklarının olumsuz davranıĢları azalacağından onlara daha güvenle ve umutla 

bakılması, b) Eğitim ve öğretime bakıĢ açılarının olumlu yönde değiĢmesi, c) Aile içi 

çatıĢmaların azalacağından iletiĢim ve etkileĢim bağlamında daha sağlıklı iliĢkilerin 

geliĢmesine katkı sunulacağı düĢünülmektedir.  

4) Öğretmenler için yararları 

 a) Sınıf içi yönetimde kolaylık sağlaması, b) Akademik ve sosyal anlamda birbirleriyle 

iĢbirliği yapan bir sınıf iklimi oluĢacağından, derslerin iĢleniĢinde daha zevkli olması; özetle 

olumlu bir sınıf iklimi oluĢacağından, öğretmenlerin meslek Ģevkini artıracağı düĢülmektedir. 

 5) AraĢtırmacılar için yararları  

Genel eğitim sınıflarda bulunan; zayıf sosyal kabul becerilerine sahip ancak normal geliĢim 

gösteren öğrencilerin sosyal kabul düzeylerini artırmayı hedefleyen bu çalıĢmanın sonuçları, 

araĢtırmacılar için yol gösterici olacağı düĢünülmektedir. Bu bağlamda çalıĢmada kullanılan 

müdahale programının sonucunda gerçekleĢen davranıĢ değiĢikliği, ileride yapılacak olan 

sosyal kabul çalıĢmalarına bir ıĢık olacağı düĢünülmektedir. 

Özetle, 

Bu çalıĢmanın bulguları ebeveynlere, öğretmenlere ve diğer alan araĢtırmacılarına yol 

gösterici olacağı düĢünülmektedir. Bunlara ek olarak kaynaĢtırma-bütünleĢtirme eğitiminin, 

bu bireylerin (özel gereksinimli) topluma kabulündeki rolünün ne denli önemli olduğu 

görülecektir. Bu çalıĢma öğrencilerin doğal ortamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ortamlar 

okulun bahçesi, sınıf, çok amaçlı toplantı salonu, kantin, vd. yerlerdir. Bu anlamda gerçek 

deneysel desen olduğundan sonuçlarının genellemesi bakımından oldukça önemli olacaktır. 

Bu çalıĢmanın bulguları, sonuçları ve önerileri gelecekte uygulanabilir ve sunulabilir olması 

açısından önemlidir. Bu anlamda özel gereksinimli öğrencilerin toplumla daha etkili bir 

Ģekilde bütünleĢmesine katkı sağlanacağı düĢünülmektedir. 
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1.4.Varsayımlar 

1. Seçilen grup çalıĢması evreni temsil etmektedir. 

2. Veri toplama araçlarının "KaynaĢtırmaya-BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin 

(KAHE) Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Kabulleri Üzerindeki Etkililiğinin 

Ġncelenmesi" konusunu ölçmede yeterli olduğu varsayılmaktadır. 

3. Öğrencilerin, dolduracakları "Özel Gereksinimli Öğrencinin KaynaĢtırma Sınıfına 

Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği" öğrencilerin görüĢlerine göre değerlendirilmesi, ölçek 

formuna yönelik verecekleri cevapların gerçek durumlarını yansıtacak Ģekilde içten ve 

samimi cevapladıkları kabul edilmiĢtir. 

 

1.5.Sınırlılıklar 

1. AraĢtırma bulguları Gaziantep il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 

merkeze bağlı eğitim veren bir ilkokulun 2 (iki) farklı 3.sınıf düzeyindeki öğrencilerin 

görüĢleri ile sınırlıdır.  

2. AraĢtırma; çalıĢma yapılan sınıflarda hazırlanan, " Özel Gereksinimli Öğrencinin 

KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği" formuna yönelik öğrenci görüĢleri ve 

verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

2.1.KaynaĢtırma Eğitimin Tanımı 

KaynaĢtırma eğitimi ile ilgili yapılan literatür taramaları incelendiğinde kaynaĢtırma 

kavramı ile ilgili farklı tanımların olduğu bilinmektedir. Doorlag ve Lewis‟e (1999) göre 

kaynaĢtırma: Yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarını 

sağlayacak eğitim programlarının hassasiyetle planlanarak ve değerlendirerek, yetersizlikten 

etkilenmeyen yaĢıtlarıyla beraber eğitim almaları için tipik genel eğitim ortamlarına 

yerleĢtirmeleridir. Lindsay‟e (2007) göre ise yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların eğitim ve 

öğretim imkânlarını yükseltmek için geliĢtirilmiĢ önemli bir eğitim taslağıdır. Bir baĢka 

tanımda ise Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Rehberlik ve 

DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2008 genelgesinde Ģöyle ifade 

edilmektedir: 

KaynaĢtırma yoluyla eğitimin amacı; özel destek eğitim hizmetlerine gereksinimi olan 

öğrencilere gerekli eğitim ve destek eğitim hizmetleri de verilerek yetersizlikten 

etkilenmemiĢ normal geliĢimini sürdüren akranlarıyla bir arada aynı ortamda eğitimlerini 

almalarını gerçekleĢtirmektir (MEB, 2006). Bu uygulamalar çerçevesinde özel eğitime 

gereksinimi olan bireyler, kaynaĢtırma yoluyla eğitimlerini, özel gereksinimli olmayan 

yaĢıtlarıyla bir arada aynı derslikte, tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi, bu durum 

gerçekleĢmediğinde ise özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı 

zamanlı kaynaĢtırma eğitim çalıĢmaları, çocukların bazı derslere yetersizlikten etkilenmemiĢ 

yaĢıtlarıyla bir arada aynı derslikte ya da ders dıĢı faaliyetlerde birlikte katılmaları yoluyla 

gerçekleĢtirilmektedir (MEB, 2 Ekim 2008). 

KaynaĢtırma eğitimi bu tanımlarından sonra BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO), geliĢen teknolojiye paralel olarak yeni terimler ve yeni anlayıĢlar ortaya 

çıkmasını sağlamıĢtır. 2013 yılında ülkemizde de kullanılmaya baĢlanan bütünleĢtirme 

kavramı ile ilgili Brüksel 2018 Küresel Eğitim Toplantı Bildirgesinde (Brussels Declaration 

that followed the 2018 Global Education Meeting) Ģu ifadeler geçmektedir; çocuklar henüz 

küçük yaĢlardayken cinsiyetlerine, gelir durumlarına, etnik yapılarına, ırkına, ten renklerine, 

konuĢtukları dillere, inandıkları dinlere ve yetersizlik durumlara göre ya da baĢka nedenlere 

bağlı olarak ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu durum ne yazık ki her bireyin eĢit Ģekilde gerekli 
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eğitim alma olanağına, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlama imkânına sahip 

olmasının önüne geçiyor. Bu bağlamda, özel gereksinimli çocuklar bir Ģekilde gerek 

doğrudan, gerek ise dolaylı yoldan eğitim hizmetlerinden mahrum bırakılmaktadır.  

Bu noktada BirleĢmiĢ Milletler sözleĢmesine göre KaynaĢtırma/BütünleĢtirme, çeĢitli 

yetersizlik ve türevleri olan bireylere onların eğitim ve öğretime, kültürel değerlere ve 

topluma katılımını artırarak, eğitim sistemindeki ötekileĢtirmeyi azaltarak yanıt verme 

sürecidir (UNESCO, 2018). Bu bağlamda BirleĢmiĢ Milletler sözleĢmesi incelendiğinde, 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin standartlara sahip eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim 

olanaklarından yararlanmaları için devlet, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu noktada 

birinci tedbir, dezavantajlı öğrencilerin eğitimi için ortamların engelinin türüne göre 

tasarlanmıĢ olması, ikinci tedbir, bu ortamların engelli bireylerin eğitim imkânlarını 

karĢılayabilecek reformlar içermesi ve üçüncü olarak da,  bireylerin engellilik durumunu 

aĢmak için eğitimde kullanılan öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaĢımların kiĢinin yaĢ 

düzeyine göre düzenlenebilir ve eriĢilebilir olması belirtilmiĢtir (BM, 2016). Sadece 

dezavantajlı bireyler için değil bütün bireyleri kapsayabilecek yaklaĢımlar benimsenir (BM, 

2016). Bu bağlamda yapılan değerlendirmeler ve tavsiyeler ıĢığında Ģu neticeye varılabilir: 

Eğitim kurumlarında okuyan çocukları ortama adapte etmek değil, aksine kurum ve 

kurumları bireylere uyarlaması ve düzenlenme yapılması gerekmektedir. Yapılan bu 

değerlendirmeler Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da takip edilmektedir. 

Dolayısıyla MEB, geliĢen eğitimsel teknolojiye paralel olarak kaynaĢtırma ve 

bütünleĢtirmeye yeni bir bakıĢ açısı kazandıracak yeni bir tanımlama gereği duymuĢtur. Bu 

noktada 2018‟de yayımlanan özel destek eğitim yönetmeliğinde Ģu ifadeler geçmektedir: 

"Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karĢılıklı etkileĢim 

içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleĢtirmelerini sağlamak 

amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı 

ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir (MEB, 2018). Bu tanıma 

bakıldığında özel eğitime gereksinimi olan bireylerin en az kısıtlayıcı ortamlarda akranlarıyla 

birlikte akademik, sosyal ve kültürel olarak bütünleĢmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda özel 

gereksinimli bireylerin toplum içinde kendini en iyi Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için gerekli 

tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. 

2.1.1. Dünyada KaynaĢtırma Eğitim Tarihçesi  

Ġngiltere,  
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1928 tarihinde ilk defa yetersizlikten etkilenmiĢ çocuklar için özel ve genel eğitim 

veren kurumların birlikte açılması kararı alınmıĢ, 1944 senesinde durumu uygun görülen 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin herhangi bir yetersizliği olmayan çocuklarla birlikte genel 

eğitim dersliklerinde eğitim ve öğretim almaları yasal olarak herhangi bir engel olmadan 

görmeleri sağlanmıĢtır (Sucuoğlu, Kargın, 2010). Herhangi bir yetersizliği olan çocuklar ile 

tipik geliĢim gösteren bireylerin genel eğitim kurumlarında ve dersliklerinde birlikte eğitim 

görmeleri manasına gelen kaynaĢtırma faaliyetleri 1960 tarihinde birçok ülkede uygun 

görülmüĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir (Cook ve Friend, 2010; Halvorsen ve Neary, 2009) . 

Ardından 1993 yılında çıkan ve yayınlanan Eğitim Yasası (Education Act and Regulations) 

ile 1994 yılında yürürlüğe giren Uygulama Kodu (Code of Practice) ile her çeĢit yetersizlik 

grubundaki bireyle ilgili eğitsel uyarlamaların esasları belirlenmiĢtir. Ġngiltere‟de eğitim ve 

öğretim çağına gelmiĢ bütün çocukların %20‟sinin, eğitim öğretim süreci boyunca herhangi 

bir evrede özel destek eğitime ihtiyaç duyabilecekleri varsayılmakta, yapılan tüm 

düzenlemeler bu varsayımsal düĢünce ıĢığında, bütün öğrencileri kapsayacak Ģekilde 

planlanmıĢ ve destek eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmeleri 

amaçlanmaktadır (Batu, 200; Department for Education, 1994). 

Amerika BirleĢik Devletleri, 

Amerika BirleĢik Devletleri‟ne bakıldığında 1970‟li yıllarda faal olarak kaynaĢtırma 

etkinlikleri uygulanmıĢtır. Sonraki yıllarda ise yaygınlaĢarak birçok ülkenin eğitim 

politikasının Ģekillenmesine neden olmuĢtur (OECD, 1995).  

1975 tarihli Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yürürlüğe giren Bütün Yetersizliği Olan 

Çocukların Eğitim Kanunu‟nda (Education of All Handicapped Children Act, PL 94-142) 

"En az kısıtlayıcı eğitim ortam" kavramını, öğrencilerin kiĢisel özelliklerine bağlı olarak 

kendi yakın çevresi ve yaĢıtlarıyla olabilecek en fazla seviyede bir arada olmalarını 

gerçekleĢtirebilecek; aynı Ģekilde kiĢisel özellikleri de göz önünde bulundurularak, eğitsel 

ihtiyaçlarının en yüksek seviyede karĢılanabileceği eğitim ortamları olarak ifade edilmektedir 

(Allan ve Sproul, 1985; Batu, 2000; Smith ve diğ., 1995; Turnbull ve diğ., 1995). ABD‟de 

eğitim belirtilen P.L. 94-142 yasası ile yerel yönetimlere bağlanmıĢ ve yerel yönetimlere, 3-

21 yaĢ arasındaki bütün dezavantajlı bireylere, yetersizliklerinin derecesi, seviyesi ve çeĢidi 

ne olursa olsun, ücretsiz ve uygun eğitim sağlamakla sorumluluk görevi verilmiĢtir. Bu 

anlamda söz konusu yasa, eğitim ve öğretim zamanı gelmiĢ, yetersizlikten etkilenmiĢ bütün 

çocukların yetersizlik türüne uygun eğitim ve öğretim olanaklarından faydalanmasını amaç 

edinen geniĢ bir yetki kanunudur (Sucuoğlu ve Kargın, 2010). 1990 tarihinde P.L. 94-142‟de 
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güncellemeye gidilerek yeniden revize edilmiĢtir. P.L. 101-476 Engelli KiĢilerin Eğitimi 

Yasası (IDEA) adını almıĢtır. Bu kanunla daha önceki 1975 tarihinde farklı olarak otizm de 

eklenmiĢtir. Ayrıca bu kanunun (1990 tarihinde revize edilmiĢ hali) B ve C bölümlerinde Ģu 

ifadeler geçmektedir: B bölümünde, 3-21 yaĢ arası özel gereksinimli bireylere ücretsiz eğitim 

garantisi vermektedir. C bölümünde ise 2 yaĢ altı çocuklar ve bebekler için erken müdahale 

programı hizmetini sunmaktadır. Özetle ABD‟de çıkan bu yasalarla genel eğitim veren 

okullar, yetersizliklerinin derecesi ve özellikleri ne olursa olsun bütün çocukları kabul 

etmelidir; yetersizlikten etkilenmiĢ hiçbir birey, ücretsiz eğitimin dıĢına terkedilemez. Bu 

bağlamda yasaya göre, eğitim ve öğretim vermekle yükümlü olan kurumlar yetersizlikten 

etkilenmiĢ bireyleri, olabildiğince en üst düzeyde, akranlarıyla aynı ortamlarda ve bir arada 

eğitim almalarının gerekliliğini vurgulamaktadır (Batu, 2000). 

Finlandiya, 

Finlandiya‟da ise 1970 yılında baĢlayarak eğitim ve öğretim alanında hizmet veren 

kurumlar eğitim çağındaki bütün çocukların (özel gereksinimli çocuklar dâhil) ihtiyaçlarını 

karĢılama kararı almıĢ ve alınan kararların hayata geçirilmesi için gereken çaba 

sarfedilmiĢtir‟. 1990‟lı yıllara gelindiğinde bu yılların kaynaĢtırma açısından en etkili yıllar 

olduğu göze çarpmaktadır  (Halinen ve Jarvinen, 2008). 

Portekiz, 

1986 yılında ise Portekiz‟in eğitim sistemi, Temel Eğitim Kanunu ile yeniden revize 

edilerek düzenlenmiĢtir. Kanunda özel eğitimin esas gayesinin, fiziksel ve zihinsel 

yetersizliği olan bireylerin sosyal ve eğitimsel adaptasyonlarını gerçekleĢtirilebilmesi olduğu 

tanımlanmıĢtır. Bu gaye ve vizyon doğrultusunda yetersizlikten etkilenmiĢ bireyler ile normal 

geliĢen bireylerin aynı ortamda birlikte eğitim uyarlamaları ve faaliyetlerden yaralanmaları 

için planlamalar yapılmıĢ; ancak ekonomik problemlerden dolayı bu proje olarak görülen 

önemli durum gerçekleĢtirilememiĢtir. Bu oluĢan nedenlerden dolayı, özel eğitim ile ilgili 

hizmet çalıĢmaları, özel kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluĢları tarafından karĢılanması 

yoluna gidilmiĢtir (Mc Conachie, Smyth, Bax 1995). 

Avustralya, 

1992 tarihinde Avustralya parlamentosu tarafından kabul edilen Engellilik 

Ayrımcılığı Yasası, istihdam, eğitim, kamuya açık tesisler, mal ve hizmet tedariki, barınma, 

kulüp ve derneklerde ve diğer bağlamlarda yetersizliklere karĢı ayrımcılığı yasaklayan bir 
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yasadır. Bu kanunla özel gereksinimi olan bireylerin hakları güvence altına alınmıĢtır 

(Disability Discrimination Act, 1992).  

Fransa,  

18. yüzyılda iĢitme ve görme yetersizliği olanlar için okullar açılmıĢtır. Bu okullar 

dini kurumlar tarafından idare edilmiĢtir. 19. Yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın baĢlarında 

engelli bireyler için tıbbi yönelimli tedavi için rehabilitasyon kurumları açılmıĢtır. 1975 

yılına gelindiğinde bütün çocukları ve gençleri kapsayan toplumla bütünleĢme yasası 

çıkarılmıĢtır. Ardından 1983-1985 yıllarında çıkarılan genelgelerle özel eğitimin 

yaygınlaĢması sağlanmıĢtır (Armstrong, 2002). 

Ġspanya, 

1994 tarihinde Ġspanya‟nın Kastilya Leon özerk bölgesinde bulunan Salamanca 

Ģehrinde 100‟ e yakın ülkenin ve 25 uluslararası kuruluĢtan 400‟e yakın bireyin iĢtirak ettiği 

özel eğitim konferansı gerçekleĢtirilmiĢtir. Konferansta, “Eğitim Herkes için” amacı 

güdülerek kaynaĢtırma ve birbirlerini tamamlayıcı yaklaĢımlar oluĢturarak ve ilerleterek 

eğitim görevini üstlenmiĢ kurum ve kuruluĢlara yeni misyon yükleyerek özellikle 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireyler olmak üzere bütün öğrencileri kapsayacak Ģekilde eğitsel 

olanaklardan yaralanmaların sağlamak için gerekli politik adımların atılması ve 

gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Salamanca Bildirgesi, yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin 

normal eğitim sistemi içinde eğitim olanaklarından yararlanmaları için tüm dünya ülkelerine 

çağrıda bulunan evrensel bir dökümandır (Salamanca Bildirgesi, 1994).  

Sonuç olarak belirtilen düzenlemelerle devletler, eğitim stratejilerini oluĢtururken 

artık yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin var olduklarını kabul edip ve onların da ücretsiz bir 

Ģekilde devletin eğitim ile ilgili bütün olanaklarından yararlanma haklarının olduğunu göz 

önünde bulundurarak stratejilerini oluĢturmak zorunda kalmıĢlardır. Dolayısıyla 

yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların normal geliĢimini sürdüren yaĢıtlarıyla birlikte aynı 

eğitim kurum ve kuruluĢlarda ve dersliklerde eğitim almaları için eğitim ve öğretim 

sistemlerinde gerek müfredat, gerek yasal düzenlemelerde ve bunların uygulama biçimlerinde 

değiĢiklik yapmıĢlardır. Bunlara ek olarak bilim insanları tarafından uluslararası yapılan 

sempozyumlar, seminerler, konferanslar, çalıĢtaylar ve bunların yanı sıra üniversiteler ve 

diğer bilim kurumları ile iĢbirliği yapılarak yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin hakları 

konuĢulmuĢ ve bu haklar nasıl kazandırılır, ne gibi rehabilitasyonlar yapılabilir gibi konular 
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hakkında mutabakat sağlanan veriler ve söylemler birer bildiri ile beyan edilmiĢ, ardından 

milletlerarası yapılan sözleĢmelerle bu elde edilen kazanımlar garanti altına alınmıĢtır. 

 

2.1.2. KaynaĢtırma Eğitimin Türkiye Süreci 

Türkiye‟de kaynaĢtırma Eğitimin uygulaması 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı “Özel 

Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” ile baĢlatılmıĢ, ardından 1997‟de çıkarılan 573 sayılı 

“Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve buna dayalı olarak 2000 yılında 

yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ile yaygın olarak uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır (MEB, 2010). 

1988 yılına gelindiğinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20.04.1988 tarihinde 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin genel yani tipik dersliklerde normal geliĢim gösteren 

akranlarıyla bütünleĢtirme yoluyla eğitim ve öğretim görmesi konulu bir genelge 

yayınlanmıĢtır. Bu genelgede görme, iĢitme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelli 

öğrencilerin eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken konular belirtilmiĢtir. 

1990 tarihinde düzenlenen 13. Milli Eğitim ġurası'nda üzerinde anlaĢmaya varılan 

görüĢler doğrultusunda, 1991 tarihinde ilk özel eğitim destek hizmetler konseyi bir araya 

gelerek kaynaĢtırma eğitim programlarının nasıl daha çok yayılabileceğine, bu programlara 

kabul edilen yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların eğitiminin kiĢiye özgün olarak 

planlanmasına, bu eğitimi verecek kiĢilerin alanında uzman bireyler olması gerekliliğine, 

ayrıca verilen eğitimin kalitesini ve durumunu belirlemek için uygulanan çalıĢmaların 

izlenmesine ve değerlendirilmesine iliĢkin bir takım kararlar alınmıĢtır (Uysal, 2003).  

22 Haziran 1992 tarihinde ise yayımlanan yönetmelikte Zihinsel Yetersizliği Olan 

Bireylerin Eğitim Uygulamalarında “Ġlkokullarda Özel Eğitim Uygulamaları” adında 

bütünleĢtirme ya da kaynaĢtırma kavramı ayrı bir dizin olarak belirlenmiĢtir. 9 (dokuz) 

maddeden meydana gelen bu dizinde RAM tarafından yapılacak tarama, belirleme ve 

değerlendirme süreçlerinden sonra eğitilebilir ve öğretilebilir düzeyde olduğu belirlenen 

bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak için özel alt sınıfı açılacak sayıda gerekli ve yeterli 

öğrenci bulunmaması halinde zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim gereksinimleri 

ilkokullarda genel derslikler içinde birlikte sürdürülebildiği, kaynaĢtırma uygulamaları için 

her sınıfa bir öğrenci düĢeceği, eğer bu sayı birden fazla ise zorunlu hallerde ikiye 

çıkarılabileceği belirtilmiĢtir. Aynı yönetmelikte RAM idarecileri ile birlikte diğer resmi ve 

özel eğitim kurum idarecileri zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim ihtiyaçlarının 
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sağlıklı bir Ģekilde karĢılanıp ve sürdürebilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması 

vurgulanmıĢtır. Yönetmelikte eğitim ve öğretim hizmet görevini yürüten kurum ve 

kuruluĢların bünyesinde bulunan Rehberlik ve Psikolojik Hizmet odalarında çalıĢan 

psikologlar ve rehber öğretmenlere özel gereksinimli öğrencilere danıĢmanlık çalıĢmaları 

yapmaları ve adı geçen yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların sahip olduğu ilgi, beceri ve 

yetenekleri doğrultusunda çeĢitli aktivitelere katılması yönünde teĢvik etmeli ve bu konuda 

gerekli tedbirleri alması yönünde çalıĢmaların yapılması gerekliliği belirtilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar sonrasında özel eğitimin yaygınlaĢması adına farklı zamanlarda ardı ardına çeĢitli 

ve daha kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu düzenlemeler sıralanacak olursa; 

1997 tarihli 23011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 573 sayılı KHK, 2005 tarihinde 

yayımlanan 5378 Engelliler yasası, 2006 tarihli 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği, Türkiye‟de yetersizlikten etkilenmiĢ bireylere iliĢkin 

yasal düzenlemelerdir. 2006 tarihinde çıkarılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde, “En 

az sınırlandırıcı eğitim ve öğretim yapılan yerler “En az daraltılmıĢ eğitim ortamlar” olarak 

söz edilmiĢtir. Yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin gereksinimleri olan sosyal hayata uyum 

sağlama, kiĢisel bakım becerileri, dil - konuĢma yetileri ve iletiĢim-etkileĢim ihtiyaçları gibi 

çeĢitli disiplinlere yönelik, seviyelerine uygun akademik ve mesleki bilgi, beceri ve 

davranıĢları oluĢturmak ve alıĢkanlık haline getirmek gayesiyle, özel destek eğitim ve 

öğretim hizmetlerinin de verildiği, olabildiğince normal geliĢimini sürdüren yaĢıtlarıyla 

birlikte bulunmasını sağlayan en uygun eğitim yerleridir” biçiminde bir tanımlama 

yapılmıĢtır. 

  Bir baĢka ifade ise “yetersizlikten etkilenmiĢ çocuklar için en az kısıtlayıcı eğitsel 

ortamlar, normal geliĢimini sürdüren yani herhangi bir yetersizliğe sahip olmayan yaĢıtlarıyla 

beraber eğitsel hizmetlerin alındığı tipik yani sıradan genel dersliklerdir (MEB, 2010). Bu 

bağlamda özel destek eğitim uygulamalarının yaygınlaĢması için daha fazla uğraĢmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu noktada, bilim insanları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye nitelikli 

organizasyonlar ve konseyler düzenlenmiĢtir. Bunların baĢında gelenler ise Ģura kararlarıdır. 

Bu bağlamda özel eğitim ile ilgili önemli Ģura kararları Ģöyle olmuĢtur;  

12, 14, 15 ve 18. Milli Eğitim ġurası'nda bazı tavsiyeler alınmıĢtır. Bu kararlarda 

kaynaĢtırma eğitiminden faydalanan yetersizlikten etkilenmiĢ kiĢiler için yetersizlik türüne 

göre kendilerini en iyi Ģekilde gerçekleĢtirebilecekleri uygun eğitsel programların 

hazırlanması tavsiye edilmiĢtir. Bu tavsiyelerde; özel eğitimin yaygınlaĢması, normal bireyler 

için hazırlanan müfredatın uygulama aĢamasında esnekliğin saptanması, yükseköğretim 
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kurumlarında özel eğitim ile ilgili derslerin konulması ve ayrıca özel gereksinimli bireyleri 

eğitecek, onların eğitim ve öğretim gereksinimlerini karĢılayacak personellerin de gerekli 

yeterliliğe ulaĢabilmeleri için hizmet içi eğitim programlarına katılmaları, özellikle bütün 

sınıf öğretmenleri en az 180 saatlik özel eğitim ile ilgili eğitim alması için gerekli 

düzenlemelerin yapılması kararı alınmıĢtır (ġura Raporu, 2006)  bu kararların akabinde, 2008 

tarihinde yürürlüğe giren 2008/60 sayılı KaynaĢtırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları 

Genelgesi yayınlanmıĢtır. Bu genelgede okul yöneticisi ve öğretmenlere çeĢitli tavsiyelerde 

bulunmuĢtur.  Bu öneriler; ilk olarak yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların eğitimin her 

kademesinde gerek tam zamanlı gerek ise yarı zamanlı ortamlarda normal geliĢimini sürdüren 

akranlarıyla aynı ortamda sürdürülmesini, ikinci olarak da yetersizliğin türüne göre 

öğrencileri uygun faaliyetlere katılmaları yönünde teĢvik etmesi belirtilmiĢtir. Nihayetinde 

geliĢen eğitim dünyasına paralel olarak Türkiye‟de özel eğitim alanında önemli geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır. Özellikle kaynaĢtırma terimi üzerinde değiĢikliklere gidilmiĢtir. Bu kavram, 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireyleri tecrit ettiği; bunun yerine sınıf içinde geliĢen teknoloji 

olanaklarını da kullanarak çeĢitli düzenlemeler yapılıp, özel gereksinimli öğrenci derslik 

dıĢına çıkarılmayarak normal geliĢen bireylerle aynı ortamda eğitim görmesini sağlayan 

„‟BütünleĢtirme‟‟ kavramı kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu doğrultuda gerekli yasal 

düzenlemelere gidilmiĢtir.  

Ġlk olarak 2017/28 sayılı “KaynaĢtırma/BütünleĢtirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları” 

baĢlığı altındaki genelge yayımlanmıĢtır. Bu genelgenin amacı daha önce yayımlanan diğer 

genelgeler gibi olup, sadece kaynaĢtırma eğitimin yanı sıra bütünleĢtirme kavramını da 

kullanıyor olması bakımından farklılık taĢıyor. BütünleĢtirme, özel gereksinimli öğrencinin 

sınıf ortamından ayırmayıp, akranlarıyla aynı ortamda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karĢılamasına yönelik yapılan bir anlayıĢtır. KaynaĢtırmadan farkı, kaynaĢtırma yapılan 

uygulamalarda yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin destek eğitim odalarında öğretmenleri 

ayrıĢtırılmıĢ olur. BütünleĢtirmenin özü, geliĢen teknoloji ve ilerleyen bilim doğrultusunda 

çeĢitli uyarlamalar yaparak sınıf içinde hiçbir öğrenci ayrıĢtırılmadan ders içerikleri 

zenginleĢtirerek iĢlenmesidir. Diğer bir ifadeyle yetersizlikten etkilenmiĢ öğrenci sınıftan 

alınmamıĢ olunuyor.  Bu bağlamda bu genelge ile eğitimin her türlü basamağında 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireyler ile normal geliĢimini sürdüren kiĢiler arasında iletiĢim ve 

etkileĢim içinde bulunmalarını eğitim ve öğretimin bütün hedeflerini en üst seviyede 

gerçekleĢtirmelerini temin etmektir. Bunu gerçekleĢtirmek için de gerek tam zamanlı gerek 

yarı zamanlı kaynaĢtırma ya da bütünleĢtirme ile ilgili faaliyetlerinin aynı sınıf ortamında 
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bütün öğrencilerle birlikte gerçekleĢtirmeye yönelik amaç edinmiĢtir. Bunlara ek olarak 

genelgenin yayımlanan ilk maddesinde; eğitimin hangi kademesinde olursa olsun, 

yetersizlikten etkilenmiĢ olan öğrencinin okula devamının sağlanması yönünde her türlü 

tedbirin alınması yönünde bir hüküm yer almaktadır. Dolayısıyla bu madde ile her türlü 

kademe ayrımcılığın önüne geçilmiĢtir. Bunlara ek olarak Milli Eğitim Bakanlık bağlı Talim 

Terbiye Kurulu tarafından organize edilen Ģura kararları Özel destek eğitimin sağlıklı bir 

Ģekilde yürütülmesi için tavsiyelerde bulunmuĢtur. Bu bağlamda; özel destek eğitim ile ilgili 

yapılan çalıĢmalara CumhurbaĢkanlığına bağlı Devlet Planlama TeĢkilatı ‟da katkıda 

bulunmuĢtur. Buna göre; Devlet Planlama TeĢkilatı 11. kalkınma planında (2019-2023) ise 

yetersizlikte etkilenmiĢ bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karĢılanması için, 

kaynaĢtırma/bütünleĢtirme eğitimine öncelik verilmesi ve hâlihazırda bulunan eğitim 

kurumlarının özel gereksinimli öğrenciler için fiziki ve beĢeri olanaklarının güçlendirilmesi, 

ayrıca yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin tespiti için il bazında taramalar ve ihtiyaç 

haritalarının oluĢturması, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması için mobil 

platformların kurulması hedeflenmiĢtir. Bunlar yapıldıktan sonra bütünleĢtirme ve rehberlik 

standartları yükselmiĢ olacaktır (DPT, 2019). 

 

2.2.KaynaĢtırma Eğitiminin Sosyal Kabule Etkisi 

KaynaĢtırma eğitimini, özel gereksinimli bireylerin normal geliĢen akranları ile beraber 

ilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliĢtirdiği bir eğitim yaklaĢımı olarak tanımlayabiliriz. Bu 

çocuklar özel gereksinimli olmayan yaĢıtlarıyla beraber bulunarak sosyal yaĢam içinde yer 

edinmeyi ve toplumda nasıl davranılması gerektiğini öğrenmektedirler. Dolayısıyla 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireyler ile normal geliĢimini sürdüren öğrenciler, kaynaĢtırma-

bütünleĢtirme yoluyla birlikteliği sağlanmıĢ olacaktır. Bu eğitsel anlayıĢ, yalnız özel 

gereksinimli olan bireyleri kapsamayıp, yetersizlikten etkilenmemiĢ çocukların farklılıklarla 

ve diğerlerini ötekileĢtirmeden birlikte bir Ģeyler yapmayı ve aynı ortamda yaĢamayı 

öğrenmesini de içermektedir. Dolayısıyla bir arada yaĢamak sosyalleĢme ve sosyal kabulü de 

geliĢtirmektedir. Bu anlamda kaynaĢtırma/bütünleĢtirme eğitimi yetersizlikten etkilenmiĢ 

çocukların akranlarıyla, aynı eğitim mekânında eğitim ve öğretim alması önem arz 

etmektedir. KaynaĢtırma/BütünleĢtirme eğitiminin amacı, özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun 

toplum içinde bir birey olduğunu dolayısıyla bulunduğu ortamda yaĢayabilmesini 

kolaylaĢtırmaktadır. Bu noktada bu eğitim, yetersizliği olan bireylerin akranlarıyla akademik 
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ve sosyal bakımdan bütünleĢtirilerek sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bir 

eğitimdir (Sucuoğlu ve Özokçu, 2005). 

  Dolayısıyla kaynaĢtırma/bütünleĢtirme eğitiminin amacı, özel gereksinimli çocukları 

iyileĢtirmek değil, onların güçlü yanlarını keĢfedebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu 

bireylerin ilgi, beceri ve kabiliyetlerini de en üst düzeyde gerçekleĢtirebilmelerini 

sağlamaktır. Bunlara ek olarak öğrendikleri deneyim, tutum ve davranıĢları da 

kullanabilmelerini ve böylece sosyal hayata da kabulünü kolaylaĢtıracaktır (Gürkan ve 

Diğerleri, 2010). KaynaĢtırma/bütünleĢtirme eğitimi, yalnız bir tek gaye etrafında meydana 

gelmiĢ değildir. KaynaĢtırma eğitiminin ilk hedefi, yetersizlikten etkilenmiĢ bireylere eğitsel 

fırsatlar ve imkânlar sağlamak, Türk Milli Eğitim Mevzuatın 8. Maddesi; kadın, erkek 

herkese eğitimde fırsat ve imkân eĢitliği sağlanır. Maddesinde belirtildiği üzere yetersizlikten 

etkilenmiĢ bireylerin eğitimin bütün olanaklarından faydalandığı bir eğitim düzeni hayata 

geçirmektir. KaynaĢtırma eğitiminin bir diğer gayesi ise, yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin 

akranlarıyla beraber aynı eğitim ortamında eğitimin bütün olanaklarından yararlanmasını 

sağlamak, bunun neticesinde özel gereksinimli bireylerin normal olarak geliĢimini sürdüren 

yaĢıtlarıyla sosyal iletiĢim ve etkileĢim içinde olmalarını ve bundan kaynaklı olarak sosyal 

yaĢam içinde bütünleĢmelerini sağlamaktır. 

KaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla destek eğitim ve hizmetlerinin sunulduğu, 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin eğitim gereksinimlerini normal geliĢimini sürdüren 

çocuklarla birlikte aynı ortamda karĢılıklı etkileĢim içinde bulunmalarına olanak sağlanırken, 

çocukların ihtiyaç duydukları öz bakım, günlük yaĢam, sosyal, dil ve iletiĢim alanlarına ait 

beceriler ile akademik ve mesleki alana iliĢkin bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim 

amaçlarının en üst düzeyde gerçekleĢtirilmesi yoluyla yaĢamlarını bağımsız ve üretken olarak 

sürdürmeleri amaçlanmaktadır. KaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulamalarının 

yetersizliği olmayan öğrencilerin de toplumsal yaĢamın birçok alanında karĢılaĢabilecekleri 

özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri tanımalarına, anlamalarına ve bireysel farklılıkları daha 

kolay kavramalarına ve kısacası farkındalığı fark etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu 

nedenle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin her tür ve kademedeki eğitimlerini destek 

eğitim hizmetleri de sağlanarak kaynaĢtırma/bütünleĢtirme uygulamaları yoluyla 

sürdürmeleri önem arz etmektedir (MEB, 2015 ). 

Ancak kaynaĢtırma/bütünleĢtirme destek eğitim ve hizmetleri daima hedeflerine 

ulaĢamamaktadır. Çünkü öğrencilerin sosyal kabulünün ve yaĢıtlarıyla etkileĢimin artması 

için sadece akranlarıyla aynı ortamda bulunması yeterli değildir. Birçok özel gereksinimli 
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öğrencilerin sınıftaki arkadaĢları tarafından istenilmediği, genellikle yalnız bırakıldığı ve 

ötekileĢtirildiği görülmüĢtür. Bu noktada özel gereksinimli bireylerin arkadaĢlarını rol model 

almada, onlarla beraber bir Ģeyler üretmede, çalıĢmada, paylaĢmada ve akademik konusunda 

bir Ģeyler öğrenmede negatif etkiler ve eğilimlere sebep olmaktadır. Sonuç olarak, 

kaynaĢtırma eğitimi anlayıĢının asıl hedefi olan “Uyum sağlama, akranlarla iletiĢim ve 

etkileĢim kurma, birlikte bir Ģeyler üretme ve öğrenme” amacını gerçekleĢtirememektedir 

(Sucuoğlu, 2006). 

  Alanyazında sosyal kabul ile ilgili çalıĢmalar incelendiğinde; özel gereksinimli 

öğrencilerin, yaĢıtları tarafından sosyal kabul anlamında kabulünü gerçekleĢtiğini fark 

edilebilmesi için ölçülebilir ve gözlenebilir davranıĢlarında bir değiĢimin gösteriyor olması 

gerekmektedir. Bunun için bireyin akranlarıyla iliĢkileri ölçüt alınmaktadır (Vuran, 2018). Bu 

ölçütler birey akranları arasında popülerse, akranları tarafından isteniyorsa ve çevresine uyum 

sağlayabilme becerisine sahip ise akran kabulünü gerçekleĢtiği kabul edilir. Ancak bu sosyal 

kabulün tamamen gerçekleĢmesini sürdürülebilmesi için, çocukların sosyal kabullerini 

etkileyen ana unsurlarını bilmek, çocukların yaĢıtları tarafından reddedilmelerini ya da yalnız 

bırakılmalarını önleyecek tedbirler almak ve aynı zamanda bütün çocukların birbirleriyle 

iletiĢimini ve etkileĢimini artırarak beraber öğrenmelerini gerçekleĢtirecek düzenlemeler 

yapmak gerekmektedir (Sucuoğlu, 2006). KaynaĢtırma/bütünleĢtirme eğitimi konusunda bazı 

problemlerle karĢılaĢmak olasıdır. ġöyle ki; öğretmen ile anne-babanın sağlıklı iletiĢim 

kuramaması, kaynaĢtırma öğrencisinin bulunduğu sınıfta sınıf mevcudunun ve fiziksel 

yapısının uygulamaya uygun olmaması, okulun çevresel düzenlemesinin eksikliği, 

öğretmenin özel gereksinimli çocuklarla ilgili deneyim yetersizliği, ailelerin kaynaĢtırma 

eğitimi ve uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, toplumun yetersizliği olan 

öğrenciye olan negatif davranıĢları baĢta olmak üzere kaynaĢtırma/bütünleĢtirme 

uygulamasının baĢarısız sonuçlar meydana gelmesine sebep olabilir. Bu noktada ailede ve 

toplumda özel gereksinim olan bireylerle ilgili farkındalığı ortaya çıkarmak için yazılı ve 

görsel medyayı kullanmak, aile eğitimlerini yaygınlaĢtırmak ve çeĢitli broĢürler hazırlayarak 

toplumu bilinçlendirme çalıĢmaları sıralanabilir. Bu bağlamda, kaynaĢtırma/bütünleĢtirme 

eğitiminin amaçlarına ulaĢabilmesi için bir takım hazırlık çalıĢmalarının yapılması gerekir. 

Özetle,  

Ġlk önce kaynaĢtırma/bütünleĢtirme öğrencisinin okuyacağı sınıfın ve okulun bu 

eğitime hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimde öğretmenin tutumunun etkisi göz 

önünde bulundurularak, öğretmenlerin de bu sürece hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Ardından okul, aile ve öğrenciden oluĢan üçgenin sağlıklı bir Ģekilde iletiĢiminin 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir (ÇalıĢkan, Ayık, 2015). Bu bağlamda toplumun 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin bakıĢ açılarını, tabularını ve tutumlarını değiĢtirmek için 

kamu spotu film, belgesel, çeĢitli yazılı ve görsel materyaller hazırlanıp sunulması 

gerekmektedir (Kayıhan, Tekin Dal, Irmak, Akyürek, 2013). Bu çalıĢmalar yoluyla toplumda 

farkındalık oluĢturacağı düĢünülmektedir. 

 

2.3.Özel Gereksinimli Bireyler 

Her birey dünyaya gelirken bir diğerinden farklı olarak doğar. Bu farklılıklar genel olarak 

bedensel, biliĢsel ve duyusal olarak gruplanabilir. Dolayısıyla her birey kendine özgü 

bedensel yapıya ve iĢlevlere; biliĢsel olarak çeĢitli alanlarda öğrenme özelliklerine ve hızına, 

duygusal olarak da farklı özelliklere sahiptir. Bu farklılıklar belli normlar içinde olduğunda, 

öğrenciler genel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ancak, farklılıkların 

akranlarından daha büyük boyutlu olduğu çocuklarda, genel eğitim hizmetleri yetersiz 

kalmakta ve özel eğitim hizmetleri gerekli olmaktadır. Bu gereksinimlere ihtiyaç duyan 

bireyler özel gereksinimli bireylerdir (MEB, 2018). Bu bireyler zihinsel yetersizliği (hafif, 

orta, ağır, çok ağır) olan bireyler, görme yetersizliği olan bireyler, iĢitme yetersizliği olan 

bireyler, duygusal ve davranıĢ bozukluğu olan bireyler, dil ve konuĢma güçlüğü olan bireyler, 

otizm olan bireyler (hafif, orta ve ağır), özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, süreğen hastalığı 

olan bireyler, üstün veya özel yetenekli olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan bireyler, ortopedik yetersizliği olan bireyler, sosyal uyum yönü güçsüz olan 

bireyler, serebral palsisi olan bireyler, birden fazla yetersizliği olan bireyler Ģeklinde 

sınıflanır (MEB, 2018). 

 

2.4.Sosyal ĠletiĢim 

ĠletiĢim (communication) kavramı; psikoloji, sosyoloji, ticaret ve eğitim gibi pek çok 

alanda kullanılmasına karĢın psikoloji alanında genel bir ifadeyle, bireyin çevresiyle 

etkileĢimini belirleyen ve bir amaç doğrultusunda ortaya çıkan dinamik bir süreç olarak 

tanımlanmıĢtır (TopbaĢ, 2003). Kaynağını ve hedefini insanların oluĢturduğu iletiĢime 

kiĢilerarası iletiĢim (interpersonel communication) ya da sosyal iletiĢim adı verilir. 

KiĢilerarası iletiĢim tanımının, sosyal iletiĢim, sosyal etkileĢim (social interaction) ve iletiĢim 

terimleri ile bazen eĢ anlamlı kullanıldığı görülmekle birlikte Dökmen (1999) sosyal 
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iletiĢimde, gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin bulunmasının Ģart 

olmadığını; ancak, sosyal etkileĢimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin 

bulunması gerektiğini ifade etmiĢtir.  Örneğin yıllar önce yaĢamıĢ bazı bilim insanların 

meydana getirdiği bir eseri günümüzde yaĢayan insanların hala incelemesi ya da üzerinde 

değerlendirmeler yapmaları sosyal iletiĢim olarak kabul edilebilir. Yani iletiĢim için bir 

mekân birliğin olması gerekmemektedir. Ancak sosyal etkileĢimde gönderici ile alıcı arasında 

zaman ve mekan birliğin bulunması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 

2.5.Sosyal EtkileĢim 

EtkileĢim; insanların yaĢadığı her yerde olan bir durumdur. ġöyle ki; evde, iĢte, 

okulda, sokakta ve kısacası her yerde insanlar bir Ģeylerden etkilenir ve etkilerler. Bu 

noktadan hareketle sosyal iletiĢim; bireylerarası iletiĢim içinde olanların belli bir aralıkta 

(yakınlık) olduğu, karĢılıklı yani çift yönlü gerçekleĢen sözlü veya sözsüz mesaj iliĢkilerin 

olduğu bir iletiĢim sürecidir (Dökmen, 1999). 

 

2.6.Akran 

Akran, yaĢ grubu arkadaĢlarıyla bağlantılı çocuk ya da ergenlerde aynı yaĢ gruplarını 

ifade eden bir kavramdır. Diğer bir tanım ise; aynı yaĢta ya da geliĢim, olgunluk düzeyinde 

olan; benzer geçmiĢ, değer, yaĢantı, yaĢam tarzı ve sosyal bağlamında birbirine benzer 

davranıĢlarda bulunan kiĢiler olarak tanımlanır (Gülay, 2009b). Akranları ile olumlu iliĢkiler 

geliĢtirme çocuğun sosyal geliĢimi için oldukça önemlidir. Yapılan bir diğer araĢtırmaya 

göre, çocukluk döneminin geliĢimsel görevlerinden birinin, yaĢıtları ile iyi geçinmek 

olduğunu tanımlamaktadır. Bu geliĢim görevinin tamamlanması, çocuğun gelecekteki 

geliĢimini ve baĢarısını olumlu etkileyecektir (Walker, 2004). Bu bağlamda bireyin çocukluk 

döneminde sosyal onay ihtiyacının karĢılanmasında, akranları tarafından kabul edilmesi 

önem taĢımaktadır. Akranları ile kurulan iletiĢimin güçlü olması çocukların gelecekteki 

hayatlarındaki baĢarıları ile de eĢgüdümlüdür. Kurulan bu iliĢkilerde paylaĢmayı, iletiĢimi, 

sorun çözmeyi, olumsuz durumlarla (Akran zorbalığı, fiziksel ve duygusal Ģiddet) baĢ 

edebilmeyi, farklı düĢünmeyi ve sorun çözme becerileri konularında farkında olmadan 

geliĢirler ve bu öğretilerini hayatları boyunca kullanırlar. Genelde akranlarla kurulan iliĢkiler 

eĢit düzeydedir. Akranlar bu iliĢkiden çoğunlukla aynı ölçüde yararlanır ve katkıda 
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bulunurlar. Taraflar arasındaki genel güç dengesi çocuğun geliĢiminde olumlu iken bu 

dengedeki bozulma tam tersi etki yapması açısından dikkat çekicidir (Gülay, H., 2009b). 

Özetle, 

 Akran, aynı yaĢ grubunda ya da aynı geliĢim düzeyine sahip kiĢiler olarak kabul edilir. 

Çocuklar birbirlerini etkiler ve aynı zamanda etkilenirler. Dolayısıyla sosyal bir varlık olan 

insanlar birbirleriyle iletiĢim ve etkileĢimde bulunmak zorundalar. Olmadığı zamanlar 

toplumda antisosyal kiĢilikli bireyler meydana gelir. Bu noktada iletiĢimde etkin olan akran 

iliĢkilerinin, çocuklar açısından oldukça önemli olduğu alanyazında göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla çocuklar arasında etkileĢim ve iletiĢimin kalitesi artıkça; fizyolojik, psikolojik ve 

akademik alanlarda olumlu anlamında değiĢimler meydana gelecektir. Bu anlamda akran 

iliĢkileri çok önemli bir durum arz etmektedir. 

 

2.7.Sosyal Kabul ile ilgili AraĢtırmalar 

Alanyazında sosyal kabulle ilgili yapılan araĢtırmalar incelendiğinde, özel 

gereksinimli öğrencilerin sosyal kabullerine iliĢkin ilk araĢtırmalar 1950 yılına 

rastlanmaktadır. Bu anlamda sosyal kabul ile ilgili ilk araĢtırma ve diğer yapılan çalıĢmalar 

Ģunlardır; 

Jonson (1950) tipik yani normal eğitim dersliklerinde eğitim ve öğretim alan zihinsel 

yetersizliği olan öğrencilerin sosyal durumların araĢtırdığı çalıĢmasında, sosyometrik 

tekniğini kullanmıĢ ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akranları tarafından kabul 

edilmediğini bulmuĢtur.  

Gottlieb ve Budoff (1972) kaynaĢtırma ve ayrıĢtırma eğitimine tabi tutulan eğitilebilir 

zihinsel yetersiz olan öğrencilerin sosyal kabul edilebilirliğini araĢtırdığı çalıĢmalarında, veri 

toplama aracı olarak sosyometri tekniğini kullanmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda, kaynaĢtırma 

eğitimine tabi tutulan eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin, ayrıĢtırma eğitimine tabi 

tutulan eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilere göre daha çok red edildiklerini ortaya 

koymuĢlardır.  

Bryan (1978) öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilerin sosyal etkileĢimlerini belirlemek 

amacıyla yapmıĢ olduğu araĢtırmada, veri toplama aracı olarak gözlem tekniğini 

kullanmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda sözel iletiĢim becerilerinde problem yaĢayan öğrenme 

güçlüğü gösteren öğrencilerin, sözel iletiĢim becerilerinde problem olmayan öğrenme 
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güçlüğü gösteren öğrencilere göre sosyal red oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. 

Madden ve Slavin (1983) iĢbirlikli öğrenmenin kaynaĢtırma uygulamalarına katılan 

zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sosyal kabul düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla 

yapmıĢ olduğu araĢtırmada, veri toplama aracı olarak sosyometrik teknikler kullanılmıĢlardır. 

AraĢtırma sonucunda, iĢbirlikli öğrenmenin, sosyal olarak reddedilen zihinsel engelli 

öğrencilerin sosyal kabullerinde bir artıĢa neden olduğu ancak normal geliĢim gösteren 

akranları tarafından arkadaĢ olarak seçilmelerinde ise bir artıĢa neden olmadığı sonucunu 

ortaya koymuĢlardır.  

Tekin (1994) bilgilendirme programlarının yetersizliğe sahip bireylerin sosyal kabulü 

üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmada veri toplama aracı olarak Sperstein (1980) 

tarafından geliĢtirilen “Friendship Activity Scale (F.A.S)” ve Türkçeye uyarlaması Civelek 

(1990) tarafından yapılan “Sosyal Kabul Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda küçük 

gruplarda etkileĢim ve bilgilendirme tekniklerinin engellilere yönelik sosyal kabul oranının 

değiĢtirilmesinde etkili yöntemler olduğu ortaya konulmuĢtur. 

  Akçamete ve Ceber‟in (1999) kaynaĢtırılmıĢ sınıflardaki iĢitme engelli ve iĢiten 

öğrencilerin sosyometrik statülerini karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢlerdir. AraĢtırmada veri 

toplama aracı olarak sosyometrik ölçüm tekniklerinden, liste derecelendirme ve akran tercihi 

tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, kaynaĢtırma sınıflarında bulunan iĢitme 

yetersizliği olan öğrenciler ile iĢitme yetersizliği olmayan öğrencilerin liste derecelendirme 

uygulamasından elde edilen veriler incelenmiĢ. Ġnceleme doğrultusunda sosyometrik 

durumlarını öğrenmek için elde edilen puanlarının aritmetik ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

KarĢılaĢtırma sonucunda puanlar arasında manidar bir fark ortaya çıkmamıĢtır. 

  AktaĢ (2001) bedensel engelli bireyler hakkında hazırlanan; BiliĢsel ve DuyuĢsal 

Temelli Eklektik Programın, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fiziksel yetersizliği olan 

akranlarına yönelik sosyal kabulleri ve fiziksel yetersizliği olan öğrencilere yönelik 

davranıĢları ve bakıĢ açıları üzerindeki pozitif ve negatif eğilimlerini belirlemek amacıyla 

deneysel bir araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Sperstein (1980) 

tarafından geliĢtirilen, Türkçe ‟ye uyarlaması Civelek (1990) tarafından yapılan “Sosyal 

Kabul Ölçeği” ile “Yetersizlikten EtkilenmiĢ Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçları, uygulanan programın normal akranların, bedensel engelli yaĢıtlarına 

yönelik sosyal kabullerini arttırmada ve bedensel engelli bireylere yönelik tutumların 

değiĢtirilmesinde etkili olduğunu göstermiĢtir. 
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  AktaĢ ve Küçüker‟in (2002) biliĢsel-duyuĢsal odaklı bir programın ilköğretim 

öğrencilerinin fiziksel engelli yaĢıtlarına yönelik sosyal kabul düzeylerine etkisini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak sosyometrik teknikler kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, uygulanan programın deney grubundaki öğrencilerin fiziksel engelli 

yaĢıtlarına yönelik sosyal kabul düzeylerini geliĢtirmede etkili olduğu bulunmuĢtur.  

ġahbaz (2004) kaynaĢtırma sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilerin sosyal 

kabul düzeylerini belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu araĢtırmada veri toplama aracı olarak 

test dıĢı bireyi tanıma tekniklerinde " kimdir bu" tekniği ile sosyometriyi kullanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, zihin engelli öğrencilerin, normal akranları tarafından sosyal kabul 

düzeylerinin düĢük olduğu bulunmuĢtur.  

Hartup ve Glazer (2004) engellilere yönelik akran desteği ile sosyometrik konumları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemeye yönelik olarak yapmıĢ oldukları araĢtırmada veri toplama aracı 

olarak gözlem tekniğini kullanmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda, sosyal kabulün olumlu akran 

desteği ile yüksek iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Sosyal reddin ise olumsuz akran desteği ile 

yüksek iliĢkili olduğu, olumlu akran desteği ile iliĢkili olmadığı bulunmuĢtur. 

  Vuran (2005) ilköğretim düzeyindeki kaynaĢtırma sınıflarında eğitim alan özel 

gereksinimli öğrencilerin sosyometrik konumlarını belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu 

araĢtırmada, veri toplama aracı olarak akran tercihi tekniğini kullanmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda hem kaynaĢtırma öğrencilerinin hem de kaynaĢtırmaya aday öğrencilerin yarıdan 

daha fazlasının akranları tarafından reddedildiğini ve sosyal tercih puanlarının düĢük olduğu 

bulunmuĢtur.  

Baydık ve Bakkaloğlu (2008) ilköğretim okullarında eğitim gören ekonomik geliri 

düĢük özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin sosyometrik konumlarını belirlemek 

amacıyla yapmıĢ olduğu araĢtırmada, veri toplama aracı olarak sosyometrik teknikler 

kullanmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda, özel gereksinimli öğrencilerin, normal geliĢim 

gösteren öğrencilere oranla sosyal kabul düzeylerinin düĢük, sosyal ret düzeylerinin ise 

yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

YaĢaran (2009) normal geliĢim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli bireylerin 

sosyal kabullerini sağlamada kaynaĢtırmaya hazırlık etkinliklerinin etkisini belirlemek için 

yapmıĢ olduğu araĢtırmada, veri toplama aracı olarak Sperstein (1980) tarafından geliĢtirilen, 

Türkçe ‟ye uyarlaması Civelek (1990) tarafından yapılan “Sosyal Kabul Ölçeği” ile 

“Yetersizlikten EtkilenmiĢ Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

nihayetinde elde edilen veriler doğrultusunda, genel anlamda tipik olarak geliĢimini sürdüren 
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bireylerle gerçekleĢtirilen kaynaĢtırmaya hazırlık faaliyetlerinin, yetersizlikten etkilenmiĢ 

öğrencilere yönelik sosyal kabul bağlamında kabulünü artırmada tesirli olduğu bulunmuĢtur.  

YaĢaran, Batu ve Özen (2014) yetersizlikten etkilenmiĢ çocukların sosyal kabullerini 

temin etmede, genel anlamda yani tipik olarak geliĢimini sürdüren bireylere yönelik sunulan 

kaynaĢtırmaya hazırlık faaliyetlerinin etkisini olup olmadığını ortaya çıkarmak için 

uygulamıĢ oldukları araĢtırmada, veri toplama aracı olarak Sperstein (1980) tarafından 

geliĢtirilen, Türkçe „ye uyarlaması Civelek (1990) tarafından yapılan “Sosyal Kabul Ölçeği” 

ile “Yetersizlikten EtkilenmiĢ Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıĢtır. Bu AraĢtırma, 

EskiĢehir ilindeki iki ilköğretim okulunun 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüĢ. 

AraĢtırmaya deney grubundan 24, kontrol grubundan 24 olmak üzere toplam 48 öğrenci 

katılmıĢ. AraĢtırmanın deney grubunda yer alan öğrencilerle araĢtırmacılar tarafından 

hazırlanan kaynaĢtırmaya hazırlık etkinlikleri uygulanmıĢ. Uygulama 10 kaynaĢtırmaya 

hazırlık etkinliğinden oluĢmaktadır. AraĢtırmada normal geliĢim gösteren öğrencilerin 

kaynaĢtırmaya hazırlık etkinliklerinin uygulanması öncesi ve sonrası sosyal kabul 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model 

kullanılmıĢ. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, normal geliĢim gösteren öğrencilerle 

gerçekleĢtirilen kaynaĢtırmaya hazırlık etkinliklerinin, özel gereksinimli bireylere yönelik 

sosyal kabulü artırmada etkili olduğunu göstermiĢtir. 

Özetle, 

 Alanyazında sosyal kabul ile ilgili ilk araĢtırma 1950 yılında rastlanmaktadır. Günümüze 

kadar akran kabulüne yönelik pek çok araĢtırma yapılmıĢtır ve yapılmaktadır. Bu 

araĢtırmalarda bazı teknikler kullanılmıĢtır. Bunlardan bazıları " kimdir bu", sosyometri 

ölçeği, yaratıcı drama ve çeĢitli oyunlardır. Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde iĢitme 

yetersizliği olan bireylerin, görme yetersizliği, bedensel yetersizliği ve zihinsel yetersizliği 

olan bireylerin akranları tarafından sosyal kabulü üzerinde yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalarda 

kullanılan ölçekler ise akran kabulünde kullanılan Sperstein (1980) tarafından geliĢtirilen 

“Friendship Activity Scale (F.A.S) ölçeğidir. Sonuç olarak alanyazında yapılan araĢtırmaların 

ortak amacı, özel gereksinimli bireylerin akranları tarafından sosyal kabulünü 

kolaylaĢtırmaktır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

3.1.AraĢtırmanın Modeli 

AraĢtırmanın Modeli: Gerçek deneysel desenlerden, öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz 

desen, modeli biçimindedir. Öntest – sontest kontrol gruplu seçkisiz desen‟ dir (Büyüköztürk, 

2018). 

"Öntest – sontest kontrol gruplu seçkisiz desen" in sembolsel gösterimi aĢağıda verilmiĢtir 

(Büyüköztürk, 2018). 

 

Tablo 1. Gerçek Deneysel Desenlerden Seçkisiz Desen Modeli 

 Grup Öntest ĠĢlem Sontest 

R DG O1 X O3 

R KG O2  O4 

 

Tablo 1 incelendiğinde DG deney grubunu, KG kontrol grubunu, R katılımcıların 

gruplara yansız atandığını; O1 deney grubun öntest, O2 kontrol grubun öntest ölçümlerini, 

O3 deney grubun sontest, O4 kontrol grubun sontest ölçümlerini; X deney grubundaki 

katılımcılara uygulanan bağımsız değiĢkeni (deneysel değiĢkeni) göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2018). 

Bu sisteme göre araĢtırmada öncelikle bir çalıĢma grubu belirlenmiĢtir, daha sonra da biri 

deney (DG), biri kontrol grubu (KG) olmak üzere rastlantısal olarak iki grup oluĢturulmuĢtur. 

ÇalıĢma grubu, okulda bulunana 12 tane 3. Sınıftan oluĢmaktadır. (DG) ve (KG) ise bu 

sınıflar arasından yansız olarak belirlenmiĢtir. (DG) ve (KG) için belirlenen öğrenciler, o 

sınıflarda okuyan kız ve erkek öğrencilerin tamamı olarak belirlenmiĢtir. (DG) öğrencileri; 

ilkokul 3. Sınıfta okuyan ve sürekli devamsızlık yapmayan 15 erkek ile 15 kız öğrenci olmak 

üzere mevcudu 30 çocuktan oluĢmaktadır. Kontrol grubu (KG) öğrencileri; ilkokul 3. Sınıfa 

sürekli devamsızlık yapmadan devam eden 14 erkek ile 16 kız olmak üzere mevcudu 30 

öğrenciden oluĢmaktadır. Deney grubu öğrencilere on beĢ iĢ günü (3 hafta) " KaynaĢtırmaya-
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BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin (KAHE) Sosyal Kabul Üzerindeki Etkililiği 

Müdahale Programı" uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. KaynaĢtırmaya-BütünleĢtirmeye 

Hazırlık Etkinliklerinin (KAHE) Sosyal Kabul Üzerindeki Etkililiği Müdahale Programının 

uygulamasından önce ve sonra deney ve kontrol grupları, " Özel Gereksinimli Öğrencinin 

KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği (Özak)" testinden elde edilen veriler 

esas alınarak Sosyal Bilimler Ġçin Ġstatistik Programı SPSS 22 paket programında 

değerlendirilmiĢtir. 

 

3.2.ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu Gaziantep ġahinbey Merkez Ġlçede belirlenen eğitim 

bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı bir devlet okulundaki 12 tane 3. Sınıf 

arasından 2 (iki) tane aynı düzeyde sınıftan seçilmiĢtir. Bu seçilen sınıflarda öğrenim gören, 

devlet ya da üniversitelerin tıp fakültesine bağlı araĢtırma ve uygulama hastanelerinden tanı 

almıĢ ve rehberlik araĢtırma merkezleri (RAM) tarafından değerlendirilmiĢ ikiĢer 

kaynaĢtırma öğrencisi bulunmaktadır. Bu kaynaĢtırma öğrencilerden biri iĢitme yetersizliği 

olan, bir diğeri bedensel ve yürüme yetersizliği, geriye kalan diğer ikisi de hafif düzeyde 

(%70) zihinsel yetersizliği olan bireylerdir. Bu çalıĢma için benzeĢik örneklem seçilmiĢtir. 

BenzeĢik örneklem: araĢtırmacılar (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2008; Gay, Mills ve Airasian, 2006)  tarafından kasıtlı olarak bir alt grubu meydana 

getiren, istenilen ve belirleyici olabilecek özellikleri seçmeli ve bu kriterlere uyan kiĢileri 

veya ortamları oluĢturmalıdır. ÇalıĢılan gruplar bu belirlenen kriterlere göre seçilmiĢtir. 

 

3.2.1. ÇalıĢma Grubunun Seçimi ve OluĢturulması 

 Ġlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Özel Gereksinimli Öğrencinin 

KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği (AKÖ) aracını uygulayabilmek için 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Etik Kuruluna baĢvuru yapılmıĢ ve gerekli izinler alınmıĢtır 

(Ek. 1). Ardından Özel Gereksinimli Öğrencinin KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin 

Akran Ölçeği (AKÖ) aracını Gaziantep ġahinbey Merkez Ġlçede belirlenen eğitim bölgesinde 

bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulundaki 12 tane 3. Sınıf arasından 2 

tane benzer akademik ve sosyal düzeyde sınıfta öğrenim gören 9 -10 yaĢ çocuklara 

uygulanabilmesi için Gaziantep Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıĢtır (Ek. 

2).  Bu okulun (Ek. 6) belirlenme nedeni: Türkiye‟nin mevcut durumu göz önüne alındığında, 
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genele hitap edebilecek orta düzeyde bir okul olmasındandır. Bu okulun özellikleri; Kırsal bir 

bölgede olması, sosyo-ekonomik düzeyinin düĢük olması, göçmen (Suriyeli) çocukların fazla 

olması (pilot okul), özel gereksinimli çocukların fazla olması ve ayrıca velilerin eğitim 

seviyelerinin benzer olması sebebiyle bu okul tercih edilmiĢtir. Bütün bu nedenler, 

araĢtırmanın uygulama sonuçlarının genellemesi açısından doğru olduğu düĢündürmektedir. 

 AraĢtırmada 3.sınıf çocuklarının seçilmesinin sebebi; çocukların okuduklarını anlama, 

mantıksal çıkarımlar oluĢturabilme, empati duygusunu yapabilme, farklılıkların farkına 

varabilme ve tartıĢma gibi öncelikli beceri ve kabiliyetleri karĢılar nitelikte olmalarındandır. 

1 ve 2.sınıf öğrencilerin seçilmeme nedeni; yapılan gözlemler sonucunda bu çocukların 

mantıksal çıkarımlarda bulunmalarının yetersiz olduğu görülmesidir. 4. Sınıfların seçilmeme 

nedeni ise; bu gruptaki öğrencilerin ortaokula hazırlık süreci içine girmiĢ olmalarıdır. Bütün 

bu durumlar gerekçe gösterilerek en uygun öğrenci profili 3. Sınıflar olabileceği 

düĢünülmüĢtür.  

 Akran Ölçeğinin (AKÖ) çocuklara uygulanabilmesi için, veli onay formu 

çocukların ailelerine verilmiĢ ve gerekli izinler alınmıĢtır (Ek. 6). AraĢtırmanın deney ve 

kontrol grubunu oluĢturan sınıflar belirlenmeden önce 3. Sınıfları okutan sınıf öğretmenlerine 

yönelik araĢtırmacı tarafından hazırlanan “Öğretmen Bilgi Formu” uygulanmıĢtır. Bu formun 

uygulama nedeni:  Öğretmenlerin çeĢitli yetersizlikten (görme, iĢitme, bedensel, zihinsel, 

otizm,..v.s)  etkilenmiĢ öğrencilere yönelik mesleki yaĢamları boyunca  bir farkındalık 

eğitimi alıp almadıklarını belirlemek içindir. Belirlenen okuldaki 3. Sınıfları okutan sınıf 

öğretmenlerinin hepsine bilgi formu verilmiĢtir. Öğretmenlerin bilgi formlarına verdikleri 

yanıtlar incelenmiĢ, elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme sonunda 

öğretmenler arasında manidar bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir. Ardından okuldaki 12 

tane 3. Sınıf arasından aynı düzeyde olabileceği düĢünülen 2 tane sınıf seçilmiĢtir. Seçilen 

sınıflar toplamda 65 öğrenciden oluĢmaktadır.  

 Deney grubu ve kontrol grubu sınıfları rastgele belirlenmiĢtir. Deney grubu (DG) 

33; Kontrol grubu (KG) 32 öğrenciden oluĢmaktadır. DG‟ından 3; KG‟ından 2 öğrenci 

sürekli devamsızlık yapmaktadır. Geriye kalan tüm öğrenciler (60 öğrenci) bu araĢtırmanın 

çalıĢma grubu olarak belirlenmiĢtir. Bunun 30 öğrencisi DG ‟unu (ÇalıĢmanın deney grubu 

öğrencilerini ilkokul 3. Sınıfta okuyan ve sürekli devamsızlık yapmayan 15 erkek ile 15 kız 

öğrenci) oluĢturmaktadır. Diğer 30 öğrenci KG ‟unu (ilkokul 3. Sınıfa sürekli devamsızlık 

yapmadan devam eden 14 erkek ile 16 kız öğrenci) oluĢturmaktadır. Daha sonra gerekli tüm 

izinler alındıktan sonra çalıĢmanın ne zaman yapılacağı, hangi gün, hangi saatlerde (serbest 
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etkinlikler, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi ve oyun derslerinde)  yapılacağı ile ilgili 

düzenlemeler okul idaresi, uygulamanın yapılacağı sınıfın öğretmeni ve bu öğrencilerin 

aileleri ile görüĢülmüĢtür. Gerekli planlama yapılmıĢtır. 

  Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu oluĢturan öğrencilerin yaĢlarına ait istatistik 

veriler tablo 2‟de; diğer veriler ise aĢağıdaki tablo 3 ve tablo 4‟de betimlenmiĢtir. 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerin YaĢlarına ĠliĢkin Ġstatistiksel Veriler 

Gruplar 
N(Katılımcı 

Sayısı) 

Minimum 

YaĢ 

Maksimum 

YaĢ 
X(Ortalama) 

SS(Standart 

Sapma) 

Deney 30 7 10 8,43 0,72 

Kontrol 30 8 11 8,66 0,88 

 

Tablo 2 incelendiğinde deney grubunu oluĢturan öğrencilerin yaĢlarının minimum 7 yaĢ, 

maksimum 10 yaĢ arasında olup ortalama yaĢları 8,43 (SS= 0,72)‟tür. Kontrol grubunu 

oluĢturan öğrencilerin yaĢları incelendiğinde minimum 8 yaĢ, maksimum 11 yaĢ olup yaĢ 

ortalamaları 8,66 (SS=0,88)‟dır. 

 

3.3.AraĢtırma Ortamı 

Öğrencilerin eğitim ve öğretim ortamlarında akademik becerileri yeterli bir Ģekilde 

göstermesinden önce olumlu sosyal davranıĢları göstermesi beklenir. Bu doğrultuda normal 

geliĢim gösteren bireylere uygulanmak için KaynaĢtırmaya/BütünleĢtirmeye Hazırlık 

Etkinliklerinin (KAHE) Sosyal Kabul Üzerindeki Etkililiği Müdahale Programı 

hazırlanmıĢtır. Bu programın uygulanacağı ortam; ikili öğretim yapan, sabah 3 ve 4. 

Sınıfların okutulduğu; öğleden sonra ise 1 ve 2. Sınıfların öğrenim gördüğü bir devlet 

okuludur. Müdahale programın (MP) uygulanacağı çalıĢma grubu 3. Sınıf olduğundan 

öğleden önce müdahale programı (KAHE) uygulanmıĢtır. Uygulama için 3 yer belirlenmiĢtir. 

Ġlk olarak testlerin uygulanacağı yer belirlenmiĢtir. Bunun için öğrencilerin okuduğu sınıflar 

tercih edilmiĢtir. Ġkinci olarak müdahale programın (KAHE) uygulanacağı yerler 

belirlenmiĢtir. Bu yerler öğrencilerin okuduğu derslikler, toplantı salonu ve okul bahçesidir. 



29 
 

Özetle, araĢtırmada ön-test uygulamaları ve son-test uygulamaları deneklerin okudukları sınıf 

ortamlarında, deneysel uygulamalardan bazıları sınıf ortamlarında bazıları ise okulun 

konferans salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Çocukların eğitimlerini sürdürdükleri derslik 

ortamında; ön test, son test iĢlemlerinde ve deneysel çalıĢmalarda sadece araĢtırmacı ve 

öğrenciler bulunmuĢtur. 

 

3.4.Materyaller 

Bu araĢtırmada bilgi verme, tartıĢma, empati etkinlikleri için çeĢitli materyaller 

kullanılmıĢtır. Bu materyaller Ģöyle betimlenmiĢtir; toplumda yaĢanan ve görülen çeĢitli 

yetersizliklere ait fotoğraflar, sinevizyon gösterimleri ve yine değiĢik yetersizlikleri iĢleyen 

kısa filmlerin yer aldığı cd ve dvd‟ler yer almaktadır. Bu sinevizyon ve kısa filmler; özel 

gereksinimli bir çocuğun hayatını anlatan "I an" filmi; diğer kısa film ise bedensel yetersizliği 

olan bir çocuğun karĢılaĢtığı zorlukları anlatan bir animasyon film. Bütün bunlar Ek-3, 5. 

Etkinlikte bulunmaktadır. Bunlara ek olarak yetersizliği olan bireylerin karĢılaĢtıkları 

zorluklar ve bu zorluklar karĢısında neler yapabileceklerine iliĢkin bir skeç, (ilgili skeçte 

kullanılan su bardağı, halı, stetoskop, masa ve sandalye bulunmaktadır.) oynanmıĢtır (Ek-3, 

6.etkinlik). Ayrıca diğer etkinliklerde kullanmak için için A4 beyaz kâğıt, oyuncaklar, boĢ 

kutu, meyveler, su, bir parça kumaĢ bez, mendil, kalem açacağı, koltuk değneği, tekerlekli 

sandalye, kalem, göz bağı, Ģeffaf dosyalar, ses kayıt cihazları, resim defteri ve boyamada 

kullanılacak boya türleri hazırlanıp ve temin edilmiĢtir. 

 

3.5.Müdahale Programı (MP) (KAHE) 

Bu araĢtırmanın bağımsız değiĢkeni, düĢük sosyal kabul sürecinde değerlendirmek 

amacıyla, uygulayıcı tarafından oluĢturulan “KaynaĢtırmaya-BütünleĢtirmeye Hazırlık 

Etkinlikleri (KAHE)” toplamda 10 etkinlikten meydana gelmektedir. Hazırlanan etkinlikler, 

ilkokul 3. sınıfta okuyan çocukların yaĢ ve geliĢim düzeylerine uygun etkinlikler olarak 

düzenlenmiĢtir. Bu etkinlikler hazırlanmadan önce çeĢitli aĢamalardan geçmiĢtir. Bunlardan 

birincisi literatür taramasının yapılmasıdır. Literatür taramasının yapılma nedeni; alanyazında 

yapılan araĢtırmalarda yetersizlikten etkilenmiĢ çocuklar için ne çeĢit araĢtırma ve 

çalıĢmaların yapıldığını, bu çalıĢmalarda ne tür uyarlamaların yapıldığını incelemenin 

gerekliliğidir (AktaĢ, 2001; Civelek, 1990; Tekin, 1994). Bu bağlamda gerekli literatür 

taraması aĢağıdaki aĢamalardan geçerek yapılmıĢtır. 
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Ġlk aĢama, uygulayıcı tarafından “KaynaĢtırmaya-BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri 

(KAHE) hazırlanmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul öğrencileri 

için hazırlanan grup rehberliği etkinlikleri incelenmiĢtir. Ġkinci aĢama ise hazırlanacak olan 

etkinliklerin hangi seviyeye göre hazırlanması ile ilgilidir. KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye 

hazırlık etkinliklerinin (KAHE), öğrencilerin yaĢ, okuma yazma becerileri, geliĢim ve 

öğrenme düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢtır. OluĢturulan ve uygulamaya 

hazır hale getirilen etkinlikler, özel eğitim sınıf öğretmeni olan 2 öğretmen ile 4 sınıf 

öğretmen tarafından incelenmiĢtir. Öğretmenlerden gelen geri bildirimler çerçevesinde 

gerekli düzeltmeler yapılmıĢ ve etkinliklere son biçimi verilmiĢtir. Etkinlikler 3 baĢlık altında 

toplanmıĢtır bunlar; bilgilendirme, tartıĢma ve empati içeriklidir. Bu etkinliklerin içerikleri ve 

amaçları Ģöyle betimlenmiĢtir: Bilgilendirme ve tartıĢma etkinliklerin amacı, normal geliĢim 

gösteren çocukların/bireylerin, yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerle ilgili olumsuz, yetersiz 

veya hatalı bilgi sahibi olmalarından kaynaklanan negatif davranıĢları ortadan kaldırmak ya 

da en düĢük düzeye çekmek.  Etkinlikler; “Bul, Bil ve Eğlen; Mendil Kapmaca (ben de 

varım); Tanı Beni (körebe); Animasyon videolar; Bir Hikâyem Var; Yalnız Değilsin (resim 

yapma)” baĢlıklarıyla Ek -3‟de yer almaktadır. 

Yaratıcı drama etkinliğinin amacı; normal geliĢim gösteren çocukların, yetersizlikten 

etkilenmiĢ kiĢilerin yaĢadıkları zorlukları fark edebilmelerini sağlamaktır. Yani kısacası, 

bunlarla ilgili bir farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu anlamda hazırlanan yaratıcı 

drama etkinlikleri; “GüneĢ; Haydi YarıĢalım, Efendim-ĠĢitmedim ve Anlat Bakalım” baĢlıklı 

etkinliklerdir. Bütün bu etkinlikler Ek-2‟de bulunmaktadır. 

 

3.6. Veri Toplama Süreci ve Veri Toplama Araçları 

3.6.1. Bilgi Formu (BF) 

Bilgi Formu; Öğrenci Bilgi Formu, Öğretmen Bilgi Formu ve Katılım Gözlem Veri 

Formu olmak üzere üç formdan oluĢmaktadır. Öğrenci Bilgi Formu; araĢtırmaya katılan 

deney ve kontrol grubunu oluĢturan öğrencilerin demografik bilgileri ve özellikleri hakkında 

bilgi toplamak için araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. Bu bilgi formunda; öğrencinin adı 

ve soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti ve herhangi bir hastalığı olup olmadığını belirlemek için 

hazırlanmıĢ bölümler mevcuttur (Ek 9). 

Öğretmen Bilgi Formu; öğretmenlerin yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerle ilgili 

yaĢanmıĢlıkları, pedagojik eğitimi sırasında deneyimleri, hizmet içi eğitim alıp almadıklarını 
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tespit etmek amacıyla hazırlanmıĢtır. Amaç, uygulamaya seçilen dersliklerin sınıf 

öğretmenlerinin özel gereksinimli bireylerle ilgili yaĢantı ve deneyimlerinin eĢ düzeyde 

olmalarını sağlamaktır. Yapılan bu tarama sonucunda öğretmenlerin kaynaĢtırmaya-

bütünleĢtirmeye yönelik hiçbir eğitim almamıĢlardır (Ek 5). 

Katılım Gözlem Veri Formu; araĢtırmacı aracılığıyla çalıĢmanın içinde bulunan 

bağımsız değiĢkenin uygulama sırasında verilen talimatlara ne kadar uyulup uyulmadığını 

görmek için hazırlanıp, geliĢtirilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle önceden tasarlanmıĢ programın tüm 

aĢamaları istenildiği Ģekilde tam ve doğru bir Ģekilde uygulanıp uygulanmadığına bakılmıĢtır. 

Uygulama güvenirliği tanımlanırken, uygulamanın sadece temel bileĢeninin uygun tatbik 

edilip edilmediğini değil, bütün diğer bileĢenlerinin de aynı titizlikle ve hassas bir Ģekilde 

uygulandığını görmek ve değerlendirmek için hazırlanmıĢtır. Uygulanan çalıĢmanın bağımsız 

değiĢkeni toplamda 10 adet etkinlikten meydana gelmiĢtir. Her bir etkinliğinin istenilen tasarı 

doğrultusunda uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için ortak bir taslak 

geliĢtirilmiĢtir. Taslak 9 sorudan oluĢmaktadır; 1) etkinliklerde kullanılacak araç ve gereçler 

temin edildi mi? 2) Her bir etkinliğinin amacı anlatıldı mı? 3) etkinlikler baĢlamadan önce 

etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı mı? 4) deneklerin istenilen ve uygun görülen 

tutumları pekiĢtirildi mi? 5) etkinlikler deneklerle beraber değerlendirildi mi? 6) etkinlikler 

tasarlanan süreçte uygulandı mı? 7) uygulama sırasında öğrenciler sessiz oldular mı? 8) 

gönüllü katılım sağlandı mı? 9) öğrenciler istekli miydi? Sorulardan oluĢmaktadır. ÇalıĢmada 

katılım gözlem formu verileri (gözlenen uygun davranıĢ/planlanan uygun davranıĢ X 100) 

formülü kullanılarak hesaplanmıĢtır (ErbaĢ, 2012).  

Katılım Gözlem Veri Formu verileri, araĢtırmacı tarafından toplanmıĢtır. Katılım 

Gözlem Formu verileri, 9 adet kaynaĢtırmaya-bütünleĢtirme hazırlık etkinliklerde 

toplanmıĢtır. Etkinliklerdeki katılım gözlem formu istatistiksel olarak değerlendirildiğinde 

%96 (ranj=%95- %100) olduğu görülmektedir (Ek 4). 

 

3.6.2. Özel Gereksinimli Öğrencinin Sosyal Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği 

 Bu araĢtırma için araĢtırmacı tarafından; genel eğitim sınıflarında eğitim ve 

öğretim sürecini sürdüren normal geliĢime sahip bireylerin, sosyal kabul düzeylerini 

belirlemek için geliĢtirilen bir akran kabul ölçeğidir.  
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3.6.2.1.Ölçeği Geliştirmenin Genel Amacı 

Bu araĢtırma genel eğitim sınıflarında öğrenim gören ve kaynaĢtırma öğrencisi olarak 

adlandırılan özel gereksinimli öğrencilere yönelik akran tutumlarını incelemeyi amaçlayan 

bir çalıĢmadır. Bu amaç doğrultusunda genel eğitim ortamlarında bulunan kaynaĢtırma 

sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin sosyal iletiĢim ve etkileĢim bakımından akran 

kabulü için bir ölçme aracına gereksinim duyulmaktadır. Bunun için bu ölçek geliĢtirilmiĢtir. 

 

3.6.2.2. Ölçek Oluşturma Süreci 

Normal geliĢim gösteren öğrencilerin, özel gereksinimli akranlarına yönelik sosyal 

kabul düzeylerini belirlemek için bir ölçme aracına gereksinim duyulmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda ölçme aracının ilk geliĢtirme aĢamasını literatür taraması oluĢturmuĢtur. 

 

3.6.2.3. Literatür Araştırması 

Yapılan alanyazın taramasında ilkokul 3 (üç) ve 4. (dördüncü) sınıflara yönelik genel 

eğitim sınıflarda öğrenim gören, özel gereksinimli bireylerin sosyal iletiĢim ve etkileĢim 

bağlamında akran kabulüne yönelik herhangi bir ölçme aracının olup olmadığını belirlemek 

için, TOAD "Türkiye Ölçme araçları Dizini", Google Akademi ve SSCI web sayfasına 

bakıldı. Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası alanyazında rastlanmamıĢtır. Sadece Erdinç 

Arslan tarafında geliĢtirilen Kaynaştırma Uygulamalarına Katılan Engelli Öğrencilerin 

Sosyal Kabul Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması (2010) vardır. 

Bu ölçek 8. sınıflara yönelik hazırlanmıĢ bir ölçek çalıĢmasıdır. Dolayısıyla bu çalıĢma 

dıĢında ulusal alanyazında özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabullerine iliĢkin herhangi 

bir ölçeğe rastlanılmaktadır. Bu anlamda asıl hedef 3. (üçüncü) sınıflarda okuyan öğrencilere 

yönelik olup, bunun yanı sıra küçük uyarlamalarla 4 (dört) ve 5. (beĢinci) sınıflarda da 

okuyan öğrencileri kapsayabilecek; duygusal, biliĢsel ve eylemsel olarak bu sınıflarda okuyan 

çocukların tutumlarını değerlendirebilecek bir ölçme aracının geliĢtirilmesine karar 

verilmiĢtir. 

Böylece birinci aĢamada yapılan literatür taraması ile geliĢtirilecek ölçme ve 

değerlendirme aracının kurumsal temelini oluĢturmuĢtur. Ġkinci aĢama ise ölçeği meydana 

getiren maddelerin hazırlanmasıdır. 
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3.6.2.3.1. Ölçek Maddelerin Oluşturulması 

Bir ölçek oluĢturulurken ölçeği meydana getiren maddelerin standart koĢulları göz 

önünde bulundurulduğunda; ölçekte planlanan madde sayısının, imkân varsa 3 (üç) ve ya 4 

(dört) katının ya da daha fazlası madde oluĢturulması gerekmektedir (TezbaĢaran, 1996). Bu 

nedenle araĢtırmacı tarafından ilk önce bir madde havuzu oluĢturulmuĢtur. Ardından literatür 

taraması yapılmıĢtır. Benzer amaçla ancak normal geliĢim gösteren çocuklar için geliĢtirilen 

ölçeklerden yararlanmak için araĢtırmacılarından gerekli izinler alınmıĢtır (Ek.10). Bunlardan 

bir tanesi; Akran Desteği: Geçerlik Güvenirlik ÇalıĢmaları (ÇalıĢkan, Çınar, 2012) bir diğer 

çalıĢma ArkadaĢlık Kalitesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği (Akın, A., 

Karduz Adam, F. F., &; Akın, Ü. (2014).  Bu çalıĢmalardan da yararlanarak ilk etapta madde 

havuzu için 198 madde oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan ölçeğin ilkokul 2, 3, 4. Sınıflarda eğitim 

ve öğretime devam eden öğrenciler için olması hedeflenmiĢtir. Bu hedef doğrultusunda 

yapılan ilk değerlendirmede 80 maddenin uygun olmadığı araĢtırmacı tarafından belenmiĢtir. 

Bu inceleme sonucunda toplam 118 akran kabulüne yönelik davranıĢ maddesi ve altı faktörlü 

bir yapı oluĢturması planlanan ölçme aracı uzman görüĢüne sunulmak üzere oluĢturulmuĢtur. 

OluĢturulan maddelerinin Ġnceoğlu (2010) tarafından da belirttiği gibi "duygusal, biliĢsel ve 

eylemsel (davranıĢsal) bilgilendirmelerin içermesine" hassasiyetle üzerinde durulmuĢtur. 

 

3.6.2.3.2. Ölçek Maddelerin Kategorik Olarak İncelenmesi 

Ölçekteki kategoriler sırasıyla, Birliktelik (20 madde), Çatışma (31 madde), Yardım (9 

madde), Koruma (10 madde) Yakınlık (19 madde) ve Güvenlik (12 madde) olarak 

adlandırılmıĢtır. AĢağıda her bir kategoriyle ilgili bilgilendirme ve o kategoriyi tanımlayan 

birer madde betimlenmektedir.  

Birliktelik kategorisi; kiĢinin yaĢıtlarıyla istekli ve eğlenceli bir Ģekilde zamanını harcadığı 

durumu göstermektedir. Örneğin, "Özel gereksinimli arkadaĢım ve ben boĢ zamanlarımızı 

birlikte geçiririz." 

 Çatışma kategorisi; arkadaĢlıklardaki anlaĢmazlıkların sıklığını, onlarla çatıĢmayı ve 

kaçmayı tanımlamaktadır. Örmeğin, "Özel gereksinimli arkadaĢım ve ben çok tartıĢırız." 

 Yardım kategorisi; haksızlıklara karĢı arkadaĢını savunma, kötü süreçlerde onun yanında 

olma ve birbirlerine çeĢitli alanlarda yardımlaĢmada bulunmayı tanımlamaktadır. Örneğin, 

"Eğer özel gereksinimli arkadaĢım öğle yemeğini unutursa veya biraz paraya ihtiyacı olursa 

ona ödünç veririm." 
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Koruma kategorisi, problemlerin üstesinden beraber aĢmaya iliĢkin duyumsamaları 

tanımlamaktadır. Örneğin, "Eğer birileri, özel gereksinimli arkadaĢımın baĢının derde 

girmesine neden olurlarsa, ben arkadaĢımı savunurum."  

Yakınlık kategorisi; birbirine duygusal olarak bağlanmayı tanımlamaktadır. Örneğin, "Özel 

gereksinimli arkadaĢımla birlikte olduğumda kendimi mutlu hissederim."  

Güven kategorisi; birbirine duygusal, sosyal ve fiziksel anlamda inanmayı tanımlamaktadır. 

Örneğin, " Değerli eĢyalarım özel gereksinimli arkadaĢımda olduğunda içim rahattır." iĢaret 

etmektedir. 

 

3.6.2.3.3. Ölçek Maddelerinin Uzman Görüşüne Sunulması 

118 madde ile uzman görüĢüne sunulan ölçek, 3‟lü Likert tipi derecelendirme (0 

(sıfır)= Hiçbir zaman, 1 (bir) = Bazen, 2 (iki) = Her zaman) ölçeği olarak hazırlanmıĢtır. 

Katılımcılardan, sınıflarındaki ya da okullarındaki özel gereksinimli arkadaĢlarına iliĢkin 

düĢüncelerini belirlemek için her bir madde üzerinde dikkatlice düĢünerek cevaplandırmaları 

istenmektedir. Uzman görüĢü açısından ölçek, maddelerinin çocuklar için uygun olup 

olmadığı, yazı dilinin uygunluğu, yazılan maddelerin Türkçe dil gramer yapısına uygun olup 

olmadığını belirlemek için Özel Eğitim Alanında uzman üç öğretim üyesinin görüĢüne 

sunulmuĢtur. Uzmanlardan maddelerin ölçek için uygunluğuna iliĢkin yanıtlarını 3‟lü 

derecelendirme ölçeği "1 (bir): Uygun 2 (iki) :Düzeltilmeli, 3 (üç) : Uygun değil" üzerinde 

göstermeleri istenmiĢtir. Uzmanların açıklama yapmalarına imkân vermek için her maddenin 

altına boĢluk bırakılmıĢ, kendilerine bu boĢluklara ya da maddelerin üzerine yazabilecekleri 

ifade edilmiĢtir. Uzmanların yapmıĢ olduğu değerlendirme sonucunda 17 (on yedi) madde 

ölçekten çıkarılmıĢtır. Çıkarılma nedenleri; çocukların yaĢına ve duygusal yapılarına uygun 

olmadığı, bazı maddelerin birbirini tekrarı niteliğinde olduğu, bazılarının ölçeğinin yapısına 

uygun olmadığı (ölçülecek davranıĢı temsil etmede yoksun olduğu) Ģeklindedir. Nihayetinde, 

taslak ölçeğin 101 (yüz bir) maddeden meydana gelmesi uygun görülmüĢtür. Daha sonra 

maddeler rastgele kuralına uygun bir biçimde yeniden sıralanmıĢtır. 

3.6.2.3.4. Ölçek ile İlgili Veri Toplama Süreci 

OluĢturulan taslak ölçeğin, sosyo ekonomi düzeyi (Sed) orta düzeyde olan Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir ilkokulunda yapılmıĢtır. Bu uygulamanın yapılabilmesi 

için gerekli izinler alınmıĢtır (Ek 1 ve Ek 2). Uygulama sadece 3 (üç) ve 4. (dördüncü) 

Sınıflarla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sınıflarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin, 



35 
 

kendi görüĢlerini dile getirmesi açısından, okudukları maddeleri anlayıp yorumlayacakları 

düĢünülmüĢtür. Uzman görüĢü alındıktan sonra 101 maddeden oluĢan taslak ölçek 192‟si 4. 

Sınıf; 108„ i 3. sınıf öğrencileri olmak üzere 300 öğrenciye uygulanmıĢtır.  Bu sınıfların 

seçimi; 4. sınıfların hepsi, 3. sınıfların ise rastgele (random) tekniğiyle belirlenmiĢtir. Ayrıca 

uygulamanın sağlıklı olabilmesi için araĢtırmacı, seçilen sınıfların öğretmenleriyle bir 

toplantı yapmıĢtır. Toplantıda öğrencilerin rahat ve sakin bir Ģekilde taslaktaki maddelere 

cevap verebilmeleri için yeterli bir zaman dilimin ayrılması, öğretmenlerin bu belirlenen 

zaman diliminde sınıfların baĢında olması istenmiĢtir. Toplantı sonunda 60 dakikalık bir 

zaman dilimi içinde uygulamanın yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Uygulamanın aynı anda 

yapılması istenmiĢ ve bunun için ise planlanan ders saati 4. Dersten baĢlayarak 5. Dersin 

ortalarına kadar yapılması kararı alınmıĢtır. Toplamda 13 (8‟i 4.sınıf, 5‟i 3.sınıf) sınıfa ölçek 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmacı, her sınıfa girerek uygulamayı yerinde incelemiĢtir.  

Uygulama bittikten sonra bütün ölçek formları toplanarak elde edilen nicel veriler 

SPSS 22.0 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Elde edilen verilerin 

analizi yapılmıĢtır. Analizlerin, Barlett testindeki ki kare değerin. 00 düzeyinde ve manidar 

bir Ģekilde anlamlı olmasına ve ayrıca seçilen örneklemin evreni temsil etme gücüne sahip 

olmasına dikkat edilmiĢtir (Barlett, 1950). Bu araĢtırmada ki kare değeri. 00 seviyede olduğu, 

elde edilen veriler doğrultusunda bulunmuĢtur. Bu anlamda evreni temsil edildiği kabul 

edilmiĢtir. 

 

3.6.2.3.5. Ölçeğin Puanlaması ve Yorumlaması 

Ölçekte yer alan maddelere verilen tepkiler “Hiçbir zaman”, “Bazen” ve “Her 

zaman”, Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. Ölçeğin puanlanmasında; hiçbir zaman 0 (sıfır) puan, 

bazen 1 (bir) puan ve her zaman 2  (iki) puan, almaktadır. Ölçekten alınabilecek en düĢük 

puan 0 (sıfır) ve en yüksek puan 128 (yüz yirmi sekiz). Yüksek puanlar özel gereksinimli 

bireylere yönelik sosyal kabul düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçekte üç 

alt kategori vardır. Birinci kategori ve üçüncü kategorideki ifadeler pozitif bir temel 

oluĢturduğundan, bu maddelerden elde edilen toplam puanlarının yüksekliği yetersizlikten 

etkilenmiĢ bireylerin genel olarak normal geliĢimini sürdüren akranları tarafından sosyal 

kabulün de yüksek düzeyde olduğu Ģeklinde tanımlanmaktadır. Ġkinci kategoride ise olumsuz 

ifadeler bulunmaktadır. Bu maddelere ters kodlama yapılmaktadır. Ters kodlama yaptıktan 
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sonra bu kategoride de yüksek puan alan öğrencilerin sosyal kabulü yüksek olduğu 

yorumlanmaktadır. 

 

3.6.2.3.6. Ölçek Verilerin Analizi 

3.6.2.3.6.1.Geçerlik Analizleri 

Geçerlik, bir testin bireyde ölçülmek istenen niteliklerini diğer niteliklerinden ayırarak 

en doğru biçimde ölçme derecesidir. BaĢka bir ifadeyle ölçme neticesinde elde edilen veriler 

kabul edilebilirliği, hedeflenen ölçmenin gerçekleĢtirebilme derecesidir (Büyüköztürk, 2018). 

Faktör analizini, tanımlamak oldukça zor ve karmaĢık olan birden fazla bağlantıyı ifade eden, 

birbirleriyle iliĢkili olan değiĢkenleri konstrüktif (yapısal) olarak anlamlı, kısmen bağımsız 

faktörler altında toplayan çok maddeli bir çözümleme yöntemidir. Faktör çözümlemesi birden 

fazla değiĢkenden bu değiĢkenlerin beraber tanımlandıkları az sayıda açıklanabilen anlamlı 

faktörleri elde etmeyi amaçlanır (Büyüköztürk, 2002; Köymen, 1994; Tekin, 1993; 

TezbaĢaran, 1996; Turgut, 1997; Yıldırım, 1999), faktör çözümleme iĢlemi aynı zamanda bir 

yapı geçerliği (construct validity) kanıtı olarak da belirtilmektedir (Köymen, 1994). 

Bu anlamda ölçeğin faktör bünyesini tanımlamaya yönelik yapılması gereken ilk 

iĢlem basamağı ölçeğin temel değiĢkenlerin çözümlemesi, daha sonra belirlenen faktörleri 

anlamada ve çıkarımlar yapmada kolaylık sağlamak gayesiyle Kaiser NormalleĢtirmesi ve 

Varimax dik döndürme yöntemi (Varimax with Kaiser Normalization) kullanılarak analiz 

yapılmıĢtır. Faktör çözümlemesinde çıkarımlar yapılabilir olduğuna da KMO ve Bartlett Testi 

verilerine bakılarak karar verilmiĢtir. Faktör analizinde, deneklerden elde edilen sonuçların 

yeterliliğini belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmıĢtır. KMO, elde edilen 

değerlerin bilimsel olarak anlamlı olabilmesi için bir (1)‟e yaklaĢması gerekmektedir, bir 

(1)‟e yaklaĢtığında kusursuz yani yetkin; 0.50‟nin altında kaldığında ise kusurlu anlamlı 

bulunamayacağı, dolayısıyla da ret edileceğini göstermektedir (TavĢancıl, 2010).  

Diğer taraftan faktör çözümleme iĢlemi yapıldığında evrendeki dağılımın 

normalliğinin sağlanması gerekir. Bu durumunu kanıtlanabilirliği ise verilerin çok maddeli 

normalliğin sağlanıp sağlanmadığını Bartlett‟s testi ile test edilmektedir ki Barlett‟s değerinin 

anlamlı ve manidarlığı verilerin çok değiĢkenli bir normal dağılımdan oluĢtuğunu 

göstermektedir. Bu anlamda son bir iĢlem basamağı olarak madde-toplam, madde-kalan ve 

madde ayırt edicilik iĢlemleri yapılmıĢtır. Ölçeği meydana getiren değiĢkenleri 

belirlenmesinde; faktör çözümlemesinde faktör yükünün 0.30 ve daha büyük olması ve aynı 
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zamanda tek bir faktör altında yer alması, ayrıca bir faktörün en az üç değiĢkenden oluĢması 

gerekliliği; madde kalan ve madde toplam korelasyon katsayısının 0.20‟nin üstünde olması 

göz önünde bulundurulmuĢtur. 

 

3.6.2.3.6.2.Güvenirlik Analizleri 

Güvenilirlik bir test ya da ölçme aygıtın ölçtüğü Ģeyi ne derece tutarlı ölçtüğü ile 

ilgilidir yani ölçme sonuçlarının hatalarından arınıklık derecesidir (Tekin, 1993).  

Tutum ölçeklerinde katılım ile sıklık sorgulayan ölçek çeĢitlerinde olan Likert tipi 

ölçeklerin güvenilirlik analizini yapmak için Cronbach‟s alpha katsayısı kullanılmalıdır ki bu 

değer uygun kabul edilen ölçek ile ölçeğin alt boyutları için iç tutarlılığın/homojenliğin 

durumu hakkında bilgi verir (Tekin, 1993; TezbaĢaran, 1996; Turgut, 1997; Yıldırım, 1999). 

Güvenilir ölçme araçları, kendisini meydana getiren değiĢkenler arasında yüksek oranda iç 

tutarlık yani uyumluluk olması gerekmektedir. Ölçeğin güvenirlik seviyesini bulmak için 

Cronbach‟s alpha değeri hesaplanmıĢtır. Elde edilen Cronbach‟s alfa güvenirlik katsayısı. α 

=,936‟dır. Elde edilen bu değer ölçeği meydana getiren değiĢkenler arasında yüksek seviyede 

bir iç tutarlılık olduğunu belirtmektedir. GeliĢtirilmeye çalıĢılan Özel Gereksinimli 

Çocukların Akran Kabulüne Yönelik Ölçeğinde (AKÖ) yer alan davranıĢ değiĢkenlerin madde 

istatistiği olarak madde-toplam iliĢkisi hesaplanmıĢtır. Madde- toplam bağlantısı, her bir 

değiĢkenden elde edilen değer ile toplam davranıĢ değerleri arasındaki bağlantısal anlamında 

uygulanmakta olup her bir davranıĢ maddenin iliĢkisel bağlamında katsayısı hesaplanarak 

Tablo 5‟de verilmiĢtir. Özel gereksinimli çocukların akran kabulüne yönelik tutum ölçeğine 

iliĢkin elde edilen Cronbach‟s Alfa Katsayısı değeri, ölçme aracının homojenliğinin bir 

göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Cronbach‟ Alfa değeri 1‟e yaklaĢtığı 

derecede ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu yorumlanabilir. Tablo 5. 

incelendiğinde toplam Cronbach‟s alfa değeri, .936 olduğu görülmektedir. Ġstatistiksel olarak 

bir ölçme aracının güvenirlik bulgularında kullanılan, Cronbach‟s alfa ölçüt değerleri aĢağıda 

belirtilen aralıklarda bulunulduğunda çeĢitli yorumlar getirilmektedir. Ġstatiksel olarak 

anlamlı olarak ifade edilen değerler aĢağıda belirtilmiĢtir (Özdamar, 1999). 

1.) 0,000< α <0,400 olduğu zaman ölçek istenilen değerlerin altında, güvenli kabul edilemez. 

 2.) 0,410< α <0,600 olduğu zaman ölçek nispeten düĢük güvenilirdir. Dolayısıyla kabul 

edilemez.  
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3.) 0,610< α <0,800 olduğu zaman ölçek standartlara yakın; ancak yeterli değil sadece orta 

düzeyde güvenilir olarak kabul edilir.  

4.) 0,810< α < 1,000 olduğu zaman ölçek oldukça mükemmel ve istenilen düzeyde, yüksek 

seviyede ve uygulanabilir güvenilir aralıktadır 

Özetle, geliĢtirilen ölçeğin oldukça yüksek düzeyde güvenirlik katsayısına sahip 

olduğu eldeki verilerle kanıtlanmıĢtır. Bu bağlamda ölçeğin tutum değiĢkenlerin 

belirlenmesinde, değerlendirmesinde ve yorumlanmasında kullanılacağı, yüksek düzeyde 

ölçme sonuçlarının elde edilebileceği ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda yapı geçerliliğinin de 

yüksek olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu ölçeğin geliĢtirmede kullanılan tüm datalar, 

bütün geçerlilik ve güvenirlik çözümlemeleri SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) paket programıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.6.2.3.7. Ölçek Geliştirme Bulguları 

Geçerlik ve güvenirlik iĢlemleri için ilk önce değiĢkenler arasındaki faktörleri 

tanımlamak amacıyla faktör çözümlemesi yapılmıĢtır. Faktör çözümleme sürecinde Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett istatistiksel olarak değerleri betimlenmiĢ; asıl olan bileĢenler 

analizi yapılmıĢtır. Ardından dik döndürme (varimax rotation) iĢlem basamaklar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett's Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği               .922 

                            Ki-kare Değeri                                         10817.073  

 S.Derecesi                                                        2080  

Bartlett's Test of Sphericity                                  p                              .000  

 

Ölçeğin asıl oluĢturan değiĢkenlerin çözümlemesinde KMO değeri. 0.922 

bulunmuĢtur. Kaiser-Meyer-Olkin testi, nispi korelasyonların yeterince büyük ya da küçük 

mü olduğunu belirlemek için ve ayrıca dağılımın faktör analizi için yeterli olup olmadığını 

belirlemek için test etmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin bulunan değerin 1‟e yaklaĢtıkça daha 

kusursuz, 0.50‟nin altında kaldığında ise uygun olmadığını dolayısıyla kusurlu olduğu kabul 
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edilir. Özetle ifade edilecek olursa; 0.90, mükemmel; 0.80 çok iyi; 0.70 ve 0.60‟ lar ise 

ortalama; 0.50 ve altındaki değerler kusurlu olduğunu tanımlamaktadır (TavĢancıl, 2010). 

 Bu çalıĢmadaki Kaiser-Meyer-Olkin değeri mükemmel bulunmuĢtur. Barlett‟s testi 

değerinin ise, 10817.073 (p<.000) olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bartlett‟s sonuçlarının manidarlığı 

da elde edilen değerlerin çok maddeli normal dağılımdan meydana geldiği varsayımları 

takviye niteliktedir. Faktör çözümlerinde elde edilen verilen yük değeri, bir değiĢkeni ifade 

edebilecek olan bir alt kategoride bulunup bulunmamasında uygulanan önemli değeridir ve 

değiĢkenlerin çeĢitli özellikleri bakımından bulunduğu gruptaki etmenlerle olan 

korelasyonunu belirtir. Yük değerinin güçlü olmasına dayalı değiĢkenin söz konusu etmenler 

altında bulunmasına yasal olarak kabulünü sağlayan bir değerdir. Belirlenen bazı değiĢkenler 

bir etmenin/faktörün bünyesinde güçlü bir Ģekilde yük değeri ile yer alıyorsa, bu değiĢkenler 

ile ilgili faktörü ifade eden ya da ölçen maddeler olarak çıkarımda bulunur. Normalde bir 

değiĢkenin yük değerinin 0.45 ve daha güçlü olması isteniyorsa da bu değerin 0.30‟a kadar 

aĢağı çekmesi uygun görmektedir. Bu çalıĢmada faktör yükü alt kesme noktası 0.30 kabul 

edilmiĢtir. Faktör yapılarının ifade edilebilecek gayesiyle uygulanabilecek değiĢik yöntemler 

bulunmakla birlikte, Asıl BileĢenler Analizi (Principal Component Analysis) alanyazında 

daha çok sıklıkla kullanılan bir metod olarak bilim insanları tarafından kullanılmaktadır 

(Klainbaum, Kupper ve Muller, 1987; Zeller ve Karmines, 1978). 

Uygulanan ilk faktör çözümlemesinde, ne kadar kategori olacağı yönünde herhangi 

bir kısıtlama getirilmemiĢtir. Bu noktada öz değeri 1.00 den büyük 26 kategori oluĢmuĢtur. 

Belirlenen 26 faktörün ifade edilen total varyans oranı % 69.043‟dir. Bu yapılan muamelenin 

ardından Varimax Dik Döndürme Yöntemi uygulanarak değiĢkenlerin faktörlere dağılımına 

bakılmıĢ ve bazı değiĢkenlerin birden fazla kategoride güçlü ve etkili değer (<.30) verdiği 

anlaĢılmıĢtır. Birden fazla kategoriden 0.30‟dan fazla yük alan değiĢkenlerde, yük farkları 

arasındaki iliĢki miktarına bakılmıĢ, bu ayrım %10‟dan daha az olduğu tespit edilen 

değiĢkenler elenmiĢtir (Büyüköztürk, 2012). Bu basamakta sırasıyla 1, 2, 3, 4, 9, 13,14, 16, 

18,19,  21, 24, 25, 39, 40, 41,42, 44, 45,  47, 48, 49, 50, 54, 65, 66, 71, 80, 81, 89, 90, 91, 93, 

96, 99 ve 101 değiĢkenler ölçekten silinmek suretiyle ölçekten atılmıĢtır ve ardından analiz 

tekrar yapılmıĢtır. Ayrıca 22. madde çözümleme sürecinde yalnız baĢına bir kategori 

oluĢturması sebebiyle analizden atılmıĢtır. Ardından Varimax Dik Döndürme Yöntemi 

uygulanarak değiĢkenlerin kategorilere dağılımına tekrar incelendiğinde ölçeğin eign (öz) 

değeri 1‟den büyük 11 kategoriden meydana geldiği, bütün değiĢkenlerin bulundukları 

kategoride kabul edilebilir yük değerlerine sahip (minimum değiĢken yük değerinin 0.492; 
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maksimum değiĢken yük değerinin. 714) olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca birden fazla 

kategoride güçlü tabir edilen değerler barındıran herhangi bir değiĢken olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Ancak buna rağmen ġekil 1‟e baktığımızda ölçeğin 3 faktörde toplanması uzman görüĢü ile 

uygun görülmüĢtür.  

 

ġekil 1.  Screen plot 

 

ġekil 1: AKÖ ‟deki maddelere iliĢkin yığılma grafiği ölçeği bu doğrultuda tekrar analiz 

edildiğinde Ģu bulgular ortaya çıkmıĢtır. 

 

Tablo 4.  Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett's Testi Sonuçları 

KMO Örneklem Yeterliliği                    .922 

                                            Ki-kare                                                                 10635.525

                     S.Derecesi                                                                      2016  

Bartlett's Test of Sphericity           p                                                               .000 

 

Kaiser-Meyer-Olkin sonuçları, grup çapın geniĢliği ve büyüklüğünü, ortaya çıkan 

verilerin seçilen çözümleme için elveriĢli ve yeterli olduğunu 0.922 Bartlett‟s değerlerinin 

manidarlığı da p<.000 verilerin birden fazla maddenin genel dağılımı normale geldikleri 

varsayımını destekleyecek boyuttadır.  
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Varimax Dik Döndürme Yöntemi uygulanarak değiĢkenlerin kategorilere dağılımına 

tekrar incelendiğinde ölçeğin özdeğeri 1‟den büyük 3 kategoride yığıldığı, tüm değiĢkenlerin 

girdikleri kategoride onaylana bilir yük değerlerine sahip (minimum değiĢken yük ölçüsü, 

426; maksimum değiĢken yük ölçüsü. 770) olduğu görülmüĢtür. Dahası birden fazla 

kategoride yüksek değer barındıran herhangi bir değiĢken yer almadığı inceleme sonucunda 

anlaĢılmıĢtır. Döndürmeden sonra ve çıkarılan maddelerden sonra tekrar analiz yapıldığında, 

faktörlerin ortaya çıkardıkları varyansın %43,726‟ini açıklamaktadır. 

Tablo 5. Açıklanan Toplam Varyans Değerleri 

 

Maddeler 

 

BaĢlangıç Öz Değerleri 

 
 

Faktör Yüklerinin DöndürülmüĢ 

Toplamları 

Toplam Açıklanan 

varyans 

yüzdeliği 

Açıklanan 

karma 

varyans 

yüzdeliği 

Toplam Açıklanan 

varyans 

yüzdeliği 

Açıklanan 

karma 

varyans 

yüzdeliği 

1 17,286 27,009 27,009 15,244 23,819 23,819 

2 7,961 12,439 39,448 8,415 13,148 36,967 

3 2,837 4,432 43,88 4,425 6,913 43,88 

4 1,862 2,91 46,79    

5 1,538 2,403 49,193    

6 1,333 2,082 51,276    

7 1,306 2,041 53,317    

8 1,254 1,96 55,276    

9 1,189 1,858 57,135    

10 1,118 1,747 58,882    

11 1,103 1,723 60,604    
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12 0,987 1,543 62,147    

…. .…. ..… ..…    

64 0,127 0,199 100    

 

Tablo 5 ve ġekil 1 (Screen Plot) analiz edilmiĢtir. Ardından bileĢenlerin öz değeri 1 

olarak belirlenmiĢtir. Buradaki öz değerin 1 seçilmesinin sebebi; faktör analizinde, 

baĢlangıçta, genel olarak öz değer 1 ya da 1‟den büyük olan faktörler önemli faktörler olarak 

kabul edilir ve alt sınır 1 olarak alınır (Büyüköztürk, 2018). Daha sonra faktör analizi 

yapılmıĢtır. Analizden sonra elde edilen veriler sonucunda 3 faktör olarak belirlenmiĢtir. 

Meydana çıkan üç kategori yani faktörün, ifade edilen total varyans miktarı ise %43.880‟dir. 

Kategorilerin ifade ettikleri varyans miktarları ise sırasıyla 1. Kategori için %23,819, ikinci 

kategori için %13,148, ve son olarak üçüncü kategori için %6,913 olarak gösterilmiĢtir. 

Faktör çözümlemesi neticesinde oluĢan varyans nicelikleri ne kadar büyük olursa, ölçeği 

meydana getiren kategoriler de o kadar kuvvetli ve kayda değer bulunmaktadır. Sosyal 

bilimlerde alanında çok büyük ve göze çarpan varyans niceliklerine ulaĢmak mümkün 

olmamakta, %40 ile %60 Aralığında değiĢen varyans nicelikleri uygun ve yeterli kabul 

görmektedir (TavĢancıl, 2010) maddelerin (değiĢkenlerin) kategorilere dağılımını saptamak 

icin uygulanan Varimax dik çevirme analizi sonuçları ise tablo 8‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 6. Sosyal Kabul Ölçeğinin Temel BileĢen Analizi Sonrasında Elde edilen BileĢenlere 

Ait Maddeler ve Faktör Yükleri 

Maddeler                                                                     Faktörler 

                                                                                                           1         2        3 

Mad62(Özel gereksinimli arkadaĢımın özgürce kendi fikirlerini 

söylemesine yardımcı olurum.) 
,770 

  

Mad61(Özel gereksinimli arkadaĢımla okul eĢyalarımı paylaĢırım.) ,739   

Mad56(Özel gereksinimli arkadaĢımın ihtiyacı olduğunda ona yardım 

ederim.) 
,725 

  

Mad87(Diğer çocuklar onun hakkında dedikodu yaptığında, buna çok 

üzülüyorum.) 
,707 

  

Mad73(Özel gereksinimli arkadaĢımla birlikte olduğumda kendimi 

mutlu hissederim.) 
,707 

  



43 
 

Mad79(Özel gereksinimli arkadaĢım korktuğunda yanında olurum.) ,705   

Mad67(Diğer çocuklar özel gereksinimli arkadaĢımı tehdit ettiğinde, 

ben onu korurum.) 
,695 

  

Mad77(Bazen özel gereksinimli arkadaĢım için bir Ģeyler yapar ve 

onuna özel biri olduğunu hissettiririm.) 
,692 

  

Mad78(Özel gereksinimli arkadaĢım ile aramızda iyi bir arkadaĢlık 

iliĢkisi vardır.) 
,689 

 ,326 

Mad86(Diğer çocuklar ona kötü adlar taktığında çok üzülürüm.) ,686   

Mad55(Eğer özel gereksinimli arkadaĢım öğle yemeğini unutursa veya 

biraz paraya ihtiyacı olursa ona ödünç veririm.) 
,681 

  

Mad72(.Eğer özel gereksinimli arkadaĢım uzağa gitmek zorunda kalırsa 

onu özlerim.) 
,676 

 ,339 

Mad69(Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme engelli ise onunla 

yürürken, onun hızına uyum sağlarım.) 
,674 

  

Mad59(Sınıfımızdaki özel gereksinimli arkadaĢım ödevleriyle ilgili bir 

zorlukla karĢılaĢtığında, diğerleri ve ben ona çözümler öneririz.) 
,666 

  

Mad64(.Eğer okulda veya evde özel gereksinimli arkadaĢımın bir 

problemi varsa, bu konuda onunla konuĢabilirim.) 
,665 

  

Mad84(Özel gereksinimli arkadaĢımı kolayca affederim.) ,665   

Mad58(Akademik performansı iyi olan arkadaĢlarım ve ben, bu konuda 

ihtiyacı olan özel gereksinimli arkadaĢıma yardım etmede istekli 

davranırız.) 

,664 

  

Mad85(Diğer çocuklar beni oyunlarına kattıklarında mutlu olurum; 

ancak onu oyuna katmadıkları zaman çok üzülürüm.) 
,657 

  

Mad76(Özel gereksinimli arkadaĢımla ortak bir çalıĢmada olmayı çok 

isterim.) 
,653 

  

Mad70(Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme engelli ve koridorda 

yürüyorsa ona çarpmamak için dikkat ederim.) 
,651 

  

Mad60(Özel gereksinimli arkadaĢım eĢyalarını kaybettiğinde, onları 

bulması için yardımcı olurum.) 
,650 

  

Mad75(Ġyi bir iĢ yaptığımda özel gereksinimli arkadaĢım benim için 

mutlu olur.) 
,647 

  

Mad63(Eğer birileri, özel gereksinimli arkadaĢımın baĢının derde 

girmesine neden olurlarsa, ben arkadaĢımı savunurum.) 
,643 

  

Mad74(Özel gereksinimli arkadaĢım etrafımda olmasa bile onu 

düĢünürüm.) 
,631 

  

Mad68(Özel gereksinimli arkadaĢımın eğer yürüme güçlüğü var ise 

örneğin "koltuk değneği, tekerlekli sandalye vb. " ile hareket ediyorsa, 

fiziksel temas konusunda dikkatli olurum.) 

,629 

  

Mad57(Eğer diğer çocuklar özel gereksinimli arkadaĢımı rahatsız ederse 

ona yardım ederim.) 
,629 

  

Mad83(Özel gereksinimli arkadaĢımla kardeĢ gibiyiz.) ,578  ,391 
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Mad98(Özel gereksinimli arkadaĢım yanımdayken kendini güvende 

hisseder.) 
,545 

 ,310 

Mad94(Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme engelli ise onunla 

iletiĢime geçmeden kendimi tanıtırım.) 
,545 

  

Mad92(Değerli eĢyalarım özel gereksinimli arkadaĢımda olduğunda 

içim rahattır.) 
,542 

  

Mad97(Özel gereksinimli arkadaĢım tavsiyelerimi her zaman dinler.) ,541   

Mad88(Özel gereksinimli arkadaĢım beni görünce, hemen sarılır.) ,527  ,329 

Mad20(Özel gereksinimli arkadaĢım kendini ifade etmekte zorlanıyorsa, 

onu dikkatle dinler ve anlattıklarını anlamaya çalıĢırım.) 
,490 

  

Mad11(Özel gereksinimli arkadaĢımla sıra arkadaĢı olmaya istekli 

olurum.) 
,485 

 ,366 

Mad15(Özel gereksinimli arkadaĢımın, arkadaĢlığını kaybetmek 

istemem.) 
,465 

  

Mad100(Özel gereksinimli arkadaĢım sırlarımı sızdırmayacağına 

eminim.) 
,429 

  

Mad34(Özel gereksinimli arkadaĢımı herkesin önünde küçük 

düĢürürüm.) 
 ,771 

 

Mad37(Özel gereksinimli arkadaĢıma oyunlarda (futbol ve kovalamaca 

oynarken kasıtlı iterek) zarar veririm.) 

 
,761 

 

Mad35(Özel gereksinimli arkadaĢımın eĢyalarına zarar veririm.)  ,760  

Mad31(.Özel gereksinimli arkadaĢımı kantinde ya da merdivende 

iterim.) 

 
,716 

 

Mad29(Özel gereksinimli arkadaĢımı tuvalete kilitlerim.)  ,700  

Mad38(Bazen özel gereksinimli arkadaĢımın oyununu bozarım.)  ,682  

Mad33(Özel gereksinimli arkadaĢım konuĢurken onu sustururum.)  ,670  

Mad36(Özel gereksinimli arkadaĢımın eĢyalarını izinsiz alırım.)  ,663  

Mad30(Özel gereksinimli arkadaĢımla alay ederim.)  ,656  

Mad27(Özel gereksinimli arkadaĢım olumsuz bir Ģey yaptığında 

‟‟yüzüne tükürme, dil çıkarma…‟‟gibi davranıĢlarda bulunurum.) 

 
,639 

 

Mad52(Derslerde baĢarısız olan özel gereksinimli arkadaĢımla „‟Tembel 

tembel‟‟ diye alay ederim.) 

 
,603 

 

Mad32(Özel gereksinimli arkadaĢım diğerleri ile ilgilendiğinde onu 

kıskanırım.) 

 
,596 

 

Mad28(Özel gereksinimli arkadaĢıma lakap takarım.)  ,593  

Mad53(Özel gereksinimli arkadaĢım herhangi bir Ģey yapmasa bile onu 

suçlu olarak görebilirim.) 

 
,555 

 

Mad43(Özel gereksinimli arkadaĢım eĢyalarımı çalar.)  ,543  

Mad26(Özel gereksinimli arkadaĢımdan kaçarım.)  ,495  

Mad23(Özel gereksinimli arkadaĢım ve ben çok tartıĢırız.)  ,487  
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Mad95(Özel gereksinimli arkadaĢıma kızınca ona karĢı ses tonumu 

yükseltirim.) 

 
,482 

 

Mad51(Özel gereksinimli arkadaĢıma yalan söylerim.)  ,481  

Mad46(Özel gereksinimli arkadaĢım beni kıskanır.)  ,459  

Mad8(Özel gereksinimli arkadaĢımla birlikte kitap okuruz.)   ,714 

Mad10(Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte yemek yeriz.)   ,704 

Mad6(Özel gereksinimli arkadaĢımla Ģarkı söylerim.)   ,686 

Mad17(Özel gereksinimli arkadaĢıma anılarımı anlatırım.)   ,644 

Mad12(Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte ders çalıĢırız.)   ,635 

Mad7(Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte sohbet ederiz.) ,379  ,549 

Mad5(Özel gereksinimli arkadaĢımla ikimizin birlikte yapabileceği 

eğlenceli Ģeyler düĢünürüm.) 
,343  ,505 

Mad82(Özel gereksinimli arkadaĢımla eğlenirim.)  ,312 ,426 

 

Tablo 6‟ da Varimax Dik Döndürme yöntemi uygulanarak değiĢkenlerin kategorilere 

dağılımına tekrar bakılmıĢtır. Ġnceleme sonucunda ölçeğin özdeğeri 1‟den büyük 3 kategoride 

yığıldığı, tüm maddelerin girdikleri kategoride faktör yük değerleri; minimum madde yük 

değeri, .426; maksimum madde yük değeri .770 olduğu görülmektedir. Tablo 7‟ye göre 

faktörlerin aldığı yük değerleri ve madde sayıları Ģöyle betimlenir; Birinci faktörde, faktör 

yükleri. 429 ile. 770 arasında değerler alan 36 maddenin (değiĢken) olduğu gösterilmiĢtir. 

Ġkinci faktörde, faktör yük değerleri . 459 ile .771 arasında değerler alan 20 maddenin 

(değiĢken) olduğu görülmüĢtür. Üçüncü faktörde ise faktör yük değerleri .426 ile .714 

arasında değerler alan 8 maddenin (değiĢken) olduğu görülmüĢtür. Ayrıca tablo 7 

incelendiğinde birden fazla kategoride yüksek değer barındıran herhangi bir maddenin 

(değiĢkenin) yer almadığı anlaĢılmaktadır. Bu noktada tablo 7‟de faktör analizi sonucunda 

belirlenen alt boyutlar ve bu boyutlarda bulunan maddelerin yük değerleri detaylı olarak 

belirtilmektedir. 

 

Tablo 7. Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlar ve Bu Boyutlardan Yük Alan 

(Maddeler) DeğiĢkenler 

Faktör                         Madde Sayısı         Madde Numarası 

1. Birliktelik ve yakınlık                        36              62, 61, 56, 87, 73, 79, 

           67, 77, 78, 86, 55, 72, 

69, 59, 64, 84, 58, 85, 
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76, 70, 60, 75, 63, 74, 

                                                                     68, 57, 83, 98, 94, 92, 

              97, 88, 20, 11, 15, 100 

2. ÇatıĢma ve Kaçınma       20                            34, 37, 35, 31, 29, 38, 

         33, 36,30, 27, 52, 32 

28, 53, 43, 26, 23, 95, 

51, 46 

3. Yardım, koruma ve Güven                       8                                                         10, 8, 6, 17, 12, 7, 5, 82 

 

 

Tablo 7 incelendiğinde toplam 64 madde ve 3 faktörden (alt boyut) ölçek oluĢmuĢtur.  

Birinci faktör;  36 maddeden (62, 61, 56, 87, 73, 79, 67, 77, 78, 86, 55, 72, 69, 59, 64, 84, 58, 

85, 76, 70, 60, 75, 63, 74, 68, 57, 83, 98, 94, 92, 97, 88, 20, 11, 15, 100 maddeler); ikinci 

faktör 20 maddeden (34, 37, 35, 31, 29, 38, 33, 36, 30, 27, 52, 32, 28, 53, 43, 26, 23, 95, 51, 

46 maddeler); üçüncü faktör 8 maddeden (10, 8, 6, 17, 12, 7, 5, 82. değiĢkenler) 

oluĢmaktadır. Her bir kategorinin yapısında yer alan maddeler incelenerek meydana gelen alt 

boyutlar adlandırılmıĢtır. Bu anlamda birinci alt boyut Birliktelik ve Yakınlık alt boyutu 

olarak; ikinci alt boyut Çatışma ve Kaçınma alt boyutu olarak; üçüncü alt boyut Yardım, 

Koruma ve Güven alt boyutu olarak adlandırılmaları uygun ve yeterli görülmüĢtür. 

 

Tablo 8. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Akran Kabulüne Yönelik DavranıĢ Maddelerine Ait 

Ġstatistikler 

No Maddeler Madde 

Ort. 

Madde 

Standart 

Sap. 

Madde toplam 

Korelasyonu 

Madde 

silme güv. 

Katsayısı 

1 Özel gereksinimli arkadaĢımla eğlenirim. 1,1745 0,70812 .472 0,935 

2 

Özel gereksinimli arkadaĢımla Ģarkı 

söylerim. 
0,6409 0,74892 0,399 0,935 

3 Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte 1,0705 0,70477 0,536 0,935 
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sohbet ederiz. 

4 

Özel gereksinimli arkadaĢımla birlikte 

kitap okuruz. 
0,6644 0,74861 0,386 0,936 

5 

Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte 

yemek yeriz. 
0,5101 0,70703 0,351 0,936 

6 

Özel gereksinimli arkadaĢımla sıra 

arkadaĢı olmaya istekli olurum. 
1,0906 0,83797 0,527 0,935 

7 

Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte 

ders çalıĢırız. 
0,802 0,93801 0,336 0,936 

8 

Özel gereksinimli arkadaĢımın, 

arkadaĢlığını kaybetmek istemem. 
1,3826 0,79643 0,435 0,935 

9 

Özel gereksinimli arkadaĢıma anılarımı 

anlatırım. 
0,7852 0,76157 0,396 0,936 

10 

Özel gereksinimli arkadaĢım kendini ifade 

etmekte zorlanıyorsa, onu dikkatle dinler 

ve anlattıklarını anlamaya çalıĢırım. 

1,5436 0,66143 0,454 0,935 

11 

Özel gereksinimli arkadaĢım ve ben çok 

tartıĢırız. 
0,5 0,65777 -0,02 0,938 

12 Özel gereksinimli arkadaĢımdan kaçarım. 0,3255 0,60142 -0,012 0,937 

13 

Özel gereksinimli arkadaĢım olumsuz bir 

Ģey yaptığında ‟‟yüzüne tükürme, dil 

çıkarma…‟‟gibi davranıĢlarda bulunurum. 

0,2349 0,55522 0,131 0,937 

14 

Özel gereksinimli arkadaĢıma lakap 

takarım. 
0,1711 0,44295 0,018 0,937 

15 

Özel gereksinimli arkadaĢımı tuvalete 

kitlerim. 
0,1275 0,43868 0,133 0,937 

16 

Özel gereksinimli arkadaĢımla alay 

ederim. 
0,1812 0,47217 -0,091 0,937 

17 Özel gereksinimli arkadaĢımı kantinde ya 0,1007 0,39772 0,124 0,937 
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da merdivende iterim. 

18 

Özel gereksinimli arkadaĢım diğerleri ile 

ilgilendiğinde onu kıskanırım. 
0,3121 0,56251 0,135 0,937 

19 

Özel gereksinimli arkadaĢım konuĢurken 

onu sustururum. 
0,2383 0,52572 0,076 0,937 

20 

Özel gereksinimli arkadaĢımı herkesin 

önünde küçük düĢürürüm. 
0,1577 0,45537 0,07 0,937 

21 

Özel gereksinimli arkadaĢımın eĢyalarına 

zarar veririm. 
0,1443 0,45244 0,101 0,937 

22 

Özel gereksinimli arkadaĢımın eĢyalarını 

izinsiz alırım. 
0,1611 0,45788 0,086 0,937 

23 

Özel gereksinimli arkadaĢıma oyunlarda 

(futbol ve kovalamaca oynarken kasıtlı 

iterek) zarar veririm. 

0,151 0,46495 0,056 0,937 

24 

Bazen özel gereksinimli arkadaĢımın 

oyununu bozarım. 
0,1745 0,4603 0,019 0,937 

25 

Özel gereksinimli arkadaĢım eĢyalarımı 

çalar. 
0,1711 0,47237 0,057 0,937 

26 Özel gereksinimli arkadaĢım beni kıskanır. 0,3087 0,53685 0,07 0,937 

27 

Özel gereksinimli arkadaĢıma kızınca ona 

karĢı ses tonumu yükseltirim. 
0,3993 0,63955 -0,041 0,938 

28 

Derslerde baĢarısız olan özel gereksinimli 

arkadaĢımla „‟Tembel tembel‟‟ diye alay 

ederim. 

0,1409 0,44222 -0,013 0,937 

29 

Özel gereksinimli arkadaĢım herhangi bir 

Ģey yapmasa bile onu suçlu olarak 

görebilirim. 

0,245 0,52901 0,057 0,937 

30 

Eğer özel gereksinimli arkadaĢım öğle 

yemeğini unutursa veya biraz paraya 

ihtiyacı olursa ona ödünç veririm. 

1,3221 0,7545 0,577 0,934 
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31 

Özel gereksinimli arkadaĢımın ihtiyacı 

olduğunda ona yardım ederim. 
1,5503 0,69569 0,594 0,934 

32 

Eğer diğer çocuklar özel gereksinimli 

arkadaĢımı rahatsız ederse ona yardım 

ederim. 

1,5067 0,71654 0,51 0,935 

33 

Akademik performansı iyi olan 

arkadaĢlarım ve ben, bu konuda ihtiyacı 

olan özel gereksinimli arkadaĢıma yardım 

etmede istekli davranırız. 

1,396 0,77258 0,513 0,935 

34 

Sınıfımızdaki özel gereksinimli arkadaĢım 

ödevleriyle ilgili bir zorlukla 

karĢılaĢtığında, diğerleri ve ben ona 

çözümler öneririz. 

1,2617 0,75564 564 0,934 

35 

Özel gereksinimli arkadaĢım eĢyalarını 

kaybettiğinde, onları bulması için yardımcı 

olurum. 

1,5101 0,70226 0,519 0,935 

36 

Özel gereksinimli arkadaĢımla okul 

eĢyalarımı paylaĢırım. 
1,3221 0,79788 0,666 0,934 

37 

Özel gereksinimli arkadaĢımın özgürce 

kendi fikirlerini söylemesine yardımcı 

olurum. 

1,396 0,73231 0,63 0,934 

38 

Eğer birileri, özel gereksinimli 

arkadaĢımın baĢının derde girmesine 

neden olurlarsa, ben arkadaĢımı 

savunurum. 

1,4195 0,77539 0,507 0,935 

39 

Eğer okulda veya evde özel gereksinimli 

arkadaĢımın bir problemi varsa, bu konuda 

onunla konuĢabilirim. 

1,3121 0,75651 0,593 0,934 

40 

Diğer çocuklar özel gereksinimli 

arkadaĢımı tehdit ettiğinde, ben onu 

korurum. 

1,4799 0,72097 0,603 0,934 

41 Özel gereksinimli arkadaĢımın eğer 1,4228 0,74473 0,511 0,935 
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yürüme güçlüğü var ise örneğin "koltuk 

değneği, tekerlekli sandalye vb. " ile 

hareket ediyorsa, fiziksel temas konusunda 

dikkatli olurum. 

42 

Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme 

engelli ise onunla yürürken, onun hızına 

uyum sağlarım. 

1,4094 0,76992 0,527 0,935 

43 

Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme 

engelli ve koridorda yürüyorsa ona 

çarpmamak için dikkat ederim. 

1,5369 0,7203 0,497 0,935 

44 

Eğer özel gereksinimli arkadaĢım uzağa 

gitmek zorunda kalırsa onu özlerim. 
1,245 0,77224 0,705 0,934 

45 

73.Özel gereksinimli arkadaĢımla birlikte 

olduğumda kendimi mutlu hissederim. 
1,349 0,74242 0,639 0,934 

46 

74.Özel gereksinimli arkadaĢım etrafımda 

olmasa bile onu düĢünürüm. 
1,1812 0,78756 0,622 0,934 

47 

Ġyi bir iĢ yaptığımda özel gereksinimli 

arkadaĢım benim için mutlu olur. 
1,2617 0,76889 0,587 0,934 

48 

Özel gereksinimli arkadaĢımla ortak bir 

çalıĢmada olmayı çok isterim. 
1,2483 0,76459 0,661 0,934 

49 

Bazen özel gereksinimli arkadaĢım için bir 

Ģeyler yapar ve onuna özel biri olduğunu 

hissettiririm. 

1,2047 0,78392 0,63 0,934 

50 

Özel gereksinimli arkadaĢım ile aramızda 

iyi bir arkadaĢlık iliĢkisi vardır. 
1,198 0,75505 0,697 0,934 

51 

Özel gereksinimli arkadaĢım korktuğunda 

yanında olurum. 
1,2752 0,77728 0,656 0,934 

52 

Özel gereksinimli arkadaĢımın geçmiĢ 

yaĢantılarını bilirim. 
0,7013 0,77072 0,426 0,935 

53 

Özel gereksinimli arkadaĢımla kardeĢ 

gibiyiz. 
1,0503 0,80872 0,622 0,934 
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54 

Özel gereksinimli arkadaĢımı kolayca 

affederim. 
1,3255 0,73724 0,607 0,934 

55 

Diğer çocuklar beni oyunlarına 

kattıklarında mutlu olurum; ancak onu 

oyuna katmadıkları zaman çok üzülürüm 

1,349 0,74242 0,592 0,934 

56 

Diğer çocuklar ona kötü adlar taktığında 

çok üzülürüm. 
1,3859 0,75349 0,601 0,934 

57 

Diğer çocuklar onun hakkında dedikodu 

yaptığında, buna çok üzülüyorum. 
1,3356 0,78376 0,597 0,934 

58 

Özel gereksinimli arkadaĢım beni görünce, 

hemen sarılır. 
1,0839 0,79752 0,594 0,934 

59 

Değerli eĢyalarım özel gereksinimli 

arkadaĢımda olduğunda içim rahattır. 
0,9933 0,804 0,561 0,934 

60 

Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme 

engelli ise onunla iletiĢime geçmeden 

kendimi tanıtırım. 

1,2483 0,79482 0,504 0,935 

61 

Özel gereksinimli arkadaĢıma yalan 

söylerim. 
0,2919 0,59629 0,008 0,937 

62 

Özel gereksinimli arkadaĢım tavsiyelerimi 

her zaman dinler. 
1,0537 0,74115 0,557 0,935 

63 

Özel gereksinimli arkadaĢım 

yanımdayken kendini güvende 

hisseder. 

1,2013 0,79544 0,582 0,934 

64 

Özel gereksinimli arkadaĢım sırlarımı 

sızdırmayacağına eminim. 
1,047 0,79422 0,426 0,935 

Cronbach Alfa Katsayısı α =0,936 

 

Bu ölçeği oluĢturan her bir kategorinin alt grupları ile total olarak ölçeğin tümüne ait 

değiĢkenler üzerinden hesaplanan Cronbach‟s Alpha değeri aĢağıda tablo 9‟da belirtilmiĢtir. 
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Tablo 9. Ölçeğin Geneli ve Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlara ĠliĢkin 

Güvenirlik Katsayıları 

Faktör        Cronbach’s Alpha Değeri 

1. Birliktelik ve Yakınlık        .823 

2. ÇatıĢma ve Kaçınma        .911 

3. Yardım, Koruma ve Güven                              .962 

Toplam          .936 

 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemede Alpha güvenirlik analizleri; geçerliliğini test etmek 

için ise madde çözümlemesi yapılmıĢtır. Yapılan istatistiki analizler neticesinde ölçeğin 3 

boyutta incelenmesi uygun görülmüĢtür. ġekil. 1‟de screen plot incelenmiĢtir. Ölçeğin 

Cronbach‟s Alpha değeri 0,936 bulunmuĢtur.  

Ayrıca ölçeği oluĢturan bu üç faktörün Cronbach‟s Alpha değerleri hesaplanmıĢ ve iç 

tutarlılık katsayıları (Faktör-1 α=0.823; Faktör-2 α=0.911 ve faktör-3 α=0.959 ) olarak 

bulunmuĢtur. Bu durum tek tablo olacak Ģekilde toplam sonuçları gösterilmiĢtir ( tablo 10, 

tablo 11 ve tablo 12). Bu sonuçlar oldukça yüksek olarak kabul edilir. Bu noktada ölçeğin 

güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 10. Faktör-1 Cronbach‟s Alpha Sonucu 

Cronbach's Alpha                           ,823 

N of Items (öğe sayısı)                    8  

 

Tablo 10 incelendiğinde madde- Toplam korelasyonlarına bakıldığında, faktör-1 için 

Cronbach‟s Alpha 0.823 incelenen öğe sayısı ise 8 olduğu anlaĢılır. Bu değerlere 

bakıldığında Cronbach‟s Alpha değeri 0.70 „ten büyük olduğu anlaĢılmaktadır. Psikolojik test 

için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması test puanların güvenirliği 

için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2018). 
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Tablo 11. Faktör-2 Cronbach‟s Alpha Sonucu 

Cronbach's Alpha                                ,911 

N of Items (öğe sayısı)                      20 

 

Tablo 11 incelendiğinde madde- Toplam korelasyonlarına bakıldığında, faktör-2 için 

Cronbach‟s Alpha 0.911 incelenen öğe sayısı ise 20 olduğu anlaĢılır. Bu değerlere 

bakıldığında Cronbach‟s Alpha değeri 0.70 „ten büyük olduğu anlaĢılmaktadır. Psikolojik test 

için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması test puanların güvenirliği 

için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2018). 

 

Tablo 12. Faktör-3 Cronbach‟s Alpha Sonucu 

Cronbach's Alpha                ,962 

N of Items (öğe sayısı)           36 

Tablo 12 incelendiğinde madde- Toplam korelasyonlarına bakıldığında, faktör-2 için 

Cronbach‟s Alpha 0.962 incelenen öğe sayısı ise 36 olduğu anlaĢılır. Bu değerlere 

bakıldığında Cronbach‟s Alpha değeri 0.70 „ten büyük olduğu anlaĢılmaktadır. Psikolojik test 

için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması test puanların güvenirliği 

için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2018). 

Özetle, 

Bu çalıĢma genel eğitim sınıflarda bulunan zayıf sosyal kabul becerilerine sahip 

normal geliĢim gösteren öğrencilerin, özel gereksinimli akranlarına yönelik sosyal kabul 

düzeylerini artırmayı hedefleyen bir çalıĢmadır. Bu çalıĢma doğrultusunda normal geliĢim 

gösteren öğrencilere yönelik hazırlanan kaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık 

etkinliklerinin (KAHE) özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulleri üzerindeki etkililiği 

incelenmiĢtir. Bu inceleme için gerekli olan bir ölçme aracı gerekmektedir. GeliĢtirilen özel 

gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından sosyal ve iletiĢim anlamında kabulüne iliĢkin 

davranıĢ ölçeğindeki özdeğeri ölçütüne kıstasla, üç kategorinin açıkladığı toplam varyans 

%43.726‟dır. Varimax rotasyon neticesinde değiĢkenlerin faktör değerleri 0.426 - 0.771 

arasında değiĢmektedir. 
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1. Gösterilen ve açıklanan kategoriler sırasıyla “Birliktelik ve Yakınlık”, “Çatışma ve 

Kaçınma” ve “Yardım, Koruma ve Güven” olarak isimlendirilmiĢtir. 

2.  Ölçeğin bütünü için Cronbach α T=0.936 ve her bir alt boyut için hesaplanan Cronbach α 

katsayılarının 0.70‟in üzerinde çıkması ölçeğin tüm olarak ve alt boyutlarının kendi 

aralarında iç tutarlı olduklarını göstermektedir. 

3. Kategorik düzeyde ayırt edicilik analizinde bütün alt boyutlar için istatistiksel olarak 

manidar bulunmuĢ (p<.000) olması ölçeğin alt boyut ve toplam puanlarının ayırt edici 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

AraĢtırılan ve meydana çıkan tüm bu geçerlik ve güvenirlik iĢlemlerinin ardından ölçeğin, 

özel gereksinimli bireylerin akranları tarafından sosyal iletiĢim ve etkileĢim anlamında 

kabulüne iliĢkin davranıĢların belirlenmesinde geçerli ve güvenilir biçimde uygulanabilecek 

bir ölçme aracı olduğu düĢünülmektedir. 

 

3.7. Uygulama Süreci 

Bu aĢamada araĢtırmanın ön test, deney aĢaması, son test ve uygulamanın müdahale 

programı olan KaynaĢtırmaya-BütünleĢtirmeye Hazırlık Faaliyetleri (KAHE)‟nin 

uygulanması ve diğer bütün aĢamaları kapsamaktadır. 

 

3.7.1. Öntest Uygulaması 

 Öntest uygulaması deney grubuna kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık 

etkinlikleri (KAHE) uygulanmadan beĢ gün önce yapılmıĢtır. Ġlk önce ölçek formu kiĢi sayısı 

kadar çoğaltılmıĢtır. Daha sonra her bir öğrencinin dolduracağı forma birer sayı verilmiĢtir. 

Ön test uygulaması için seçilen iki sınıfta yer alan bütün çocuklara eĢgüdümlü olarak 

uygulanmıĢtır. Öntest çalıĢmasının gerçekleĢtirme zamanı yaklaĢık bir ders saati (40 dak.) 

sürmüĢtür. Öntest uygulamaya baĢlamadan önce, araĢtırmacı tarafından Özel Gereksinimli 

Öğrencinin KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği (AKÖ) bilgilendirme 

kısmındaki yönerge çocuklara açıklanmıĢ ve formu nasıl dolduracakları detaylı anlatılmıĢtır. 

Ayrıca araĢtırmacı tarafından çocukların bu formları yalnız baĢına hiç kimsenin müdahalesi 

olmadan, yani özgür bir biçimde doldurmaları istenmiĢtir. Bunun için gerekli tedbirler 

alınmıĢtır. Bu tedbirler; araĢtırmacının çocuklar ölçeği doldururken tek tek derslikleri (4 

derslik kullanılmıĢtır.) dolaĢması, deney ve kontrol grubun sınıf öğretmenlerin öntest 
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uygulama süresince derslikte bulunması ve öğrencilerin öntestleri doldururken S oturma 

düzenine göre tek tek oturtulması Ģeklindedir. Deney ve kontrol grubundaki çocukların 

araĢtırma programına alınmadan önce ailelerinden gerekli izinler alınmıĢtır (Ek 9). Deney 

öncesi aĢamada araĢtırmacı tarafından öğrencilere herhangi bir uygulama, müdahale ya da 

dönüt verilmemiĢtir. 

 

3.7.2. Müdahale AĢaması 

Deney grubuna müdahale programını uygulamadan önce Gaziantep Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden il merkezinde ilkokullarından bulunan bir sınıfa uygulama izni alınmıĢtır. 

Gerekli yasal izinler alındıktan sonra çalıĢmaya katılacak olan öğrencilerin ebeveynleri ile 

görüĢülmüĢ ve KaynaĢtırmaya/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin (KAHE) müdahale 

programının uygulama izni ebeveynlerden de alınmıĢtır. Deney grubu öğrencilerine 

uygulamalar yapılmadan önce çocukların akademik anlamda bir problem yaĢamamaları için 

ana derslerinin iĢlenmediği ders saatleri tercih edilmiĢtir. Bu konuda sınıf öğretmeni ile 

iĢbirliği yapılarak uygun zaman dilimleri belirlenmiĢtir. Bu saatler müzik, beden eğitimi ve 

oyun, görsel sanatlar ve serbest etkinliklerin iĢlendiği ders saatlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma her gün bir faaliyet uygulaması olacak biçimde tasarlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmada uygulanacak olan" KaynaĢtırmaya/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin 

(KAHE) Sosyal Kabul Üzerindeki Etkililiği Müdahale Programı" 3 hafta ve haftada 5 gün 

toplam 14 oturum olacak Ģekilde uygulanmıĢtır. Her bir oturum 40 dakika bazıları 40 

dakikayı da aĢmıĢtır. Her bir oturumda bir etkinlik yapılmıĢtır. Toplamda üç hafta boyunca 

KAHE müdahale programında bulunan 10 etkinlik uygulanmıĢtır. Bu bağlamda ilk oturum ve 

diğer oturumlar Ģöyle gerçekleĢtirilmiĢtir; 

Öntest uygulaması gerçekleĢtirildikten beĢ gün sonra deney grubu ile birinci oturum 

yapılmıĢ ve ders süresinin ilk 20 dakikasında araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın uygulama 

aĢamaları, takvimi ve uyulması gereken kurallar hakkında gerekli açıklamalar yapıldıktan 

sonra ilk faaliyetlerin uygulaması baĢlatılmıĢtır. Sırasıyla 1, 2, 4, 7, 8 ve 10. Etkinlikler 40 

dakikalık bir ders saati süresince gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer etkinlikler; 5. Etkinlik 50 dakika, 

3. Etkinlik 70 dakika, 9. Etkinlik 75 dakika ve 6. Etkinlik 80 dakika sürmüĢtür. Her bir 

oturum 40 dakika olarak planlandığından, bu doğrultuda yapılan uygulama toplam 14 

oturumda ve 555 (beĢ yüz elli beĢ) dakika sürmüĢtür. Uygulamanın etkinlikleri ve haftalık 

oturum aĢamaları ile ilgili bilgiler;  
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1. Hafta yapılan etkinlikler; Ben de Varım; Bil, Bul ve Eğlen, Haydi YarıĢalım 

2. Hafta yapılan etkinlikler; Efendim! ĠĢitmedim, iki animasyon film, Bir Hikâyem Var 

3. Hafta yapılan etkinlikler; GüneĢ, Resim Yapma, Tanı Beni, Sinevizyon Gösterisi 

KaynaĢtırmaya/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin (KAHE) Sosyal Kabul Üzerindeki 

Etkililiği Müdahale Programının uygulaması ve Ģeması tablo 15‟te VerilmiĢtir. 

 

Tablo 13. KaynaĢtırmaya/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinliklerinin (KAHE ) Uygulama Planı 

 

 

KAHE MÜDAHALE  
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1. Ben de Varım 

   

√ 

  

 

2. Bil, Bul ve Eğlen 

  

√ 

   

 

3. Haydi YarıĢalım 

  

 

 

√ 

  

 

2
. 
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ta
  

 

 

4. Efendim! 

ĠĢitmedim 

 

√ 

    

 

5. Ġki animasyon 

film 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

6. Bir Hikâyem Var 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3
. 

H
af

ta
 

  

 

7. GüneĢ 

      

√ 

 

8. Resim Yapma 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

9. Tanı Beni 

  

√ 

   

 

10. Sinevizyon 

Gösterisi 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Tablo 13‟de uygulanan etkinlikler yetersizlik türlerine göre betimlenmiĢtir. 
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3.7.3. Sontest AĢaması 

Uygulama süreci bittikten beĢ gün sonra hem deney hem de kontrol grubunda yer 

almıĢ bütün çocuklara son test uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Son test uygulamaları 

çocukların eğitim aldıkları dersliklerde araĢtırmacı tarafından, ön test uygulaması sırasındaki 

Ģartlar dâhilinde yapılmıĢtır. 

 

3.8. Verilerin Analizi 

AraĢtırmada parametrik bir test uygulanmıĢtır. Bu testin uygulanabilmesi için bazı 

koĢulların karĢılanmasına bağlıdır. Bu koĢullar; bağımlı değiĢkene ait puanlar (ölçümler) en 

az aralık ölçeğinde olması, iliĢkili iki ölçüm setine ait fark puanları normal bir dağılım 

göstermesi gerekir (Büyüköztürk, 2018). Ayrıca örneklem sayısı ile bağımsız değiĢkenin her 

bir kategorisi için grup büyüklüğü n>30 ‟un üstünde olması da araĢtırmayı parametrik bir 

ölçüme götürür (Ferguson, 1981, s.153; Canküyer ve AĢan, 2005, s.17). Bu bağlamda 

araĢtırmanın deney ve kontrol grubu bireylerin toplam sayısı n=60 (n= 30+30 60>30) olduğu, 

normalliğin  (p>0.05) sağlanmıĢ olduğu tablo 11‟de görülmektedir. Bu noktadan hareketle; 

 KaynaĢtırmaya/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri (KAHE) müdahale 

programı uygulanmadan önce deney ve kontrol gruplarına uygulanan öntest; uygulama 

(sadece DG) sonrasında deney ve kontrol grubuna yapılan sontest puanların arasındaki farkı 

saptamak amacıyla gruplar arası karĢılaĢtırmada ĠliĢkili T-Testi kullanılmıĢtır.  

 Analizlerde bağımsız değiĢkenin (KAHE) bağımlı değiĢken (Sosyal kabul 

farkındalık becerileri) üzerindeki etki büyüklüğünü belirlemek amacıyla etki büyüklüğü 

(effect size) olarak da isimlendirilen (η2) değerinden yararlanılmıĢtır. Alan yazında "Eta-

kare" olarak belirtilen etki büyüklüğünün bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerinde ne 

derece etkili olduğuna ve toplam varyansın ne kadarını açıkladığını göstermektedir. 

Alanyazında (η2) değeri 0.00 ile 1.00 arasında değiĢir ve (η2) değerleri; 0.01, 0.06 ve 0.14 

seviyesindeki değerleri aynı sırayla küçük, orta ve geniĢ etki büyüklüğü olarak yorumlanır. 

ĠliĢkili gruplar T testi için Eta-kare (η2) Ģu formül kullanılarak hesaplanır (Büyüköztürk, 

2018).  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölümde deney ve kontrol grubuna katılan öğrencilerin sosyal kabul farkındalık 

becerilerine yönelik bulgular bulunmaktadır. Bu bulgular, grup içi ve gruplar arası 

karĢılaĢtırma Ģeklinde yapılmıĢtır. 

 

4.1.Gruplar Arası KarĢılaĢtırma 

Bu araĢtırmaya katılan deney ve kontrol grubunun a.) Öntest ve sontest puanları arasında 

normalliğin sağlanıp sağlanmadığı belirlemek için tablo 14, b.) KAHE‟ye  katılan deney 

grubu öğrencileri ile katılmayan kontrol grubu öğrencilerinin sosyal kabul öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Durumunu belirlemek için iliĢkili T- testi 

kullanılmıĢtır. Analizde elde edilen bulgular ve yorumlar tablo 15 „de verilmiĢtir. 

Tablo 14. Deney ve Kontrol Grupların Öntest- Sontest Puanlara Göre Normal Dağılımı 

Kolmogorov-Smirnova   Shapiro-Wilk 

Test Türü Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

DG Öntest 

puan ort 
.124 

 

30 .200* .963 

 

30 .361 

KG Öntest 

puan ort. 
.108 

 

30 .200* .951 

 

30 .175 

DG Sontest 

puan ort 
.137 

 

30 .160 .944 

 

30 .114 

KG Sontest 

puan ort 
.154 

 

30 .069 .932 

 

30 .054 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Testlerin değerlerine bakıldığında normalliğinin sağlanabilmesi için iki değer 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi grup büyüklüğünün 50‟den büyük olması durumunda 

Kolmogorov-Smirnov (K-S); grup büyüklüğü 50‟den küçük olması durumunda Shapiro-

Wilks testi, puanların normalliği uygunluğunu incelemede kullanılan iki testtir. Bu testlerdeki 

p – değerinin α= .05‟ten büyük çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların normal 

dağılımında sapma göstermediği, uygun olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır (Büyüköztürk, 

2018). Bu noktada değerlere baktığımızda a.) grup büyüklüğü (n=60) 50‟den büyük 

olduğundan Kolmogorov-Smirnov testine bakılacak,  b.) Her bir testin değerlerine 

bakıldığında; ön test deney grup puan ortalaması p- değeri α= .200; ön test kontrol grup puan 

ortalaması p- değeri α= .200; son test deney puan ortalaması p- değeri α= .160; son test 

kontrol puan ortalaması p- değeri α= .069 bu değerlere bakıldığında p- değerleri α= . 05‟ ten 

büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda normal dağılım gösterildiği yorumlanmaktadır. 

Diğer bulgular; 

KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE) uygulamasından önce 

deney ve kontrol grupların öntest puan ortalamaları tablo 15‟te görülmektedir. Ayrıca 

uygulanan çalıĢma programın etkisini daha iyi kavranabilmesi için her iki grubun (DG ve 

KG) son testteki puan ortalamaları tablo 16‟da gösterilmiĢtir. Bu tabloların verilme sebebi;  

grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılmasını kolaylaĢtırılacağı düĢünülmektedir.  

 

Tablo 15. KAHE‟ye  Katılan Deney Grubu Öğrencileri ile Katılmayan Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Sosyal Kabul Öntest ĠliĢkili T- testi Sonuçları 

Ölçüm N 

X 

(ortalama) 

Standart 

sapma Sd T P 

DG 30 70.600 14.749 29 -5.444 0.000 

KG 30 95.666 17.697    

 

KAHE‟ye  katılan deney grubu öğrencileri ile katılmayan kontrol grubu öğrencilerin 

sosyal kabul öntest puan ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu görülmektedir. 

T(29) = -5.444 p – değerinin α= .000 bu durum α= .05‟ten küçük olduğundan, buna göre DG 

öğrencilerinin öntest puan ortalamaları (x) (70.600); KG öğrencilerinin öntest puan 
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ortalamaları (x) (95.666) göre daha düĢük olduğu sonucu çıkmıĢtır. Gruplar arası p değerine 

bakıldığında bu değer. 05 „ten küçük olduğu tabloda görülmektedir. Bu durumda KAHE 

programı uygulamadan önce iki grup arasında anlamlı bir fark vardır yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 16. KAHE‟ye  Katılan Deney Grubu Öğrencileri ile Katılmayan Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Sosyal Kabul Sontest Puan ortalamaları ĠliĢkili T- testi Sonuçları 

Ölçüm N 

X 

(ortalama) 

Standart 

sapma Sd T P 

DG 30 105.766 20.739 29 2.090 0.045 

KG 30 95.000 15.208    

 

KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerine (KAHE) katılan deney grubu 

öğrencileri ile katılmayan kontrol grubu öğrencilerin sosyal kabul sontest puan ortalamaları 

arasında manidar bir farkın olduğu görülmektedir. T (29) = 2.090  p – değerinin α= .045 bu 

durum α= .05‟ten küçük olduğundan, buna göre DG öğrencilerinin sontest puan ortalamaları 

(x) (105.766); KG öğrencilerinin sontest puan ortalamaları (x) (95.000) göre daha yüksek 

olduğu sonucu çıkmıĢtır. Gruplar arası P değerine bakıldığında bu değer. 05 „ten küçük 

olduğu tabloda görülmektedir. Bu durumda KAHE programı uyguladıktan sonra iki grup 

arasında anlamlı bir fark vardır yorumu yapılabilir. 

Özetle; KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerine (KAHE) katılan deney 

grubu (DG) öğrencileri ile katılmayan kontrol grubu (KG) öğrencilerinin sosyal kabul öntest 

puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan 

kaynaĢtırma/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri anlamlı bir farklılık oluĢturduğu 

görülmektedir. AĢağıdaki tablolarda detaylı olarak betimlenmiĢtir. Tablo 17‟de Deney ve 

Kontrol Grubunun Ön-Test Ortalama Sonuçları; Tablo 18‟de ise Deney ve Kontrol Grubunun 

Son-Test Ortalama Sonuçları verilmiĢtir. 
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Tablo 17. Deney ve Kontrol Grubunun Ön-Test Ortalama Sonuçları 

  Ölçüm               N           Ortalama(X)       Standart sapma      Standart 

hata 

  DG Öntest                         30          70.600                     14.749            2.692 

  KG Öntest                         30           95.666                       17.697        3.231 

 

KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerin (KAHE) uygulanmadan önce 

deney ve kontrol grupların öntest puan ortalamaları tablo 17‟da görülmektedir. 

 

Tablo 18. Deney ve Kontrol Grubunun Son-Test Ortalama Sonuçları 

     Ölçüm                             N              Ortalama(X)             Standart sapma            Standart hata 

DG Sontest     30                  105.766                 15.208    2.776 

KG Sontest                30                    95.000                        20.739               3.786 

 

KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE) uyguladıktan sonra deney 

ve kontrol grupların son- test puan ortalamaları tablo 18‟de görülmektedir. 

Tablo 17‟de belirtildiği üzere, deney grubunda bulunan bireylerin uygulama öncesinde 

Özel Gereksinimli Öğrencinin KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeğin 

(AKÖ)‟tan aldıkları puanların aritmetik ortalaması X=70,600‟iken, bu puan uygulama 

sonrasında tablo 18‟de X=105.766 değere yükselmiĢtir. Kontrol grubunda bulunan çocukların 

ise uygulama öncesinde Özel Gereksinimli Öğrencinin KaynaĢtırma Sınıfına Kabulüne 

ĠliĢkin Akran Ölçeğinden (AKÖ) aldıkları puanların aritmetik ortalaması X=95,666‟iken, 

(tablo 11) bu puan uygulama sonrasında X=95,000 seviyesine düĢmüĢtür (tablo 17). Ancak 

bu düĢüĢ gözle görülebilir ve istatistiksel olarak da çok da manidar değildir. Bu durum grup 

içi karĢılaĢtırmada tablo 19‟da belirtilmektedir. Oysaki deney grubundaki öğrencilere 

uygulanan müdahale programı sonrasında deney grubundaki çocukların sosyal kabul 

düzeylerinde bir artıĢın olduğu ve bu durumun anlamlı olduğu belirtilmiĢtir. Bu durum grup 

içi karĢılaĢtırma tablo 20‟de gösterilmiĢtir. Özetle KaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık 

etkinliklerin (KAHE) programı baĢarılı olduğu yorumu yapılabilir. 
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4.2.Grup Ġçi KarĢılaĢtırma 

 AraĢtırmanın bu bölümünde; deney ve kontrol gruplarının grup içi öntest sontest 

puanlarının karĢılaĢtırılmasında ĠliĢkili T- testi uygulanmıĢtır. Ġlk önce kontrol grubunun 

öntest ve sontest puanların karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Daha sonra deney grubunun öntest, 

sontest ve araĢtırmanın veri toplama aracı olan Özel Gereksinimli Öğrencinin KaynaĢtırma 

Sınıfına Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeğin (AKÖ) kategorik olarak deney grubunun öntest ve 

sontest puanlarındaki değiĢimi gösteren bulgu ve yorumlar bulunmaktadır. 

 

4.2.1. Kontrol Grubuna Ait Bulgu ve Sonuçlar 

Tablo 19. Kontrol Grubunun ĠliĢkili T- Test Sonuçları 

Ölçüm N X(ortalama) Stanadart    

sapma 

Sd T P 

Ön test 30 95.666 17.697 29 .137 .892 

Son test 30 95.000 20.739    

  

 Tablo 19‟da, ön test ve son test puan ortalamaları arasında manidar bir farkın 

olmadığı görülmektedir. T (29)=.137  p – değerinin α= .892 bu durum α= .05‟ten büyük 

olduğundan dolayı, buna göre öğrencilerin son test ortalamaları (x) (20.739) ön test 

ortalamalarına (x) (17.697) göre daha yüksek çıkmasına rağmen p değeri .05 „ten büyük 

olduğundan sonuçların anlamlı ve manidar bir fark olmadığı yorumu yapılır. 

 

4.2.2. Deney Grubuna Ait Bulgu ve Sonuçlar 

Tablo 20. Deney Grubuna Ait ĠliĢkili T-Testi Sonuçları 

Ölçüm N X(ortalama) Stanadart 

sapma 

Sd T P (η2) 

Ön test 30 70.6000 14.749 29 8.848 .000 0.729 

Son test 30 105.7667 15.20817     
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Tablo 20‟de, ön test deney grubu ve son test deney grubu puan ortalamaları arasında 

manidar bir farkın olduğu görülmektedir.  T (29) = -8.848  P – değerinin α= .000 bu durum 

α= .05‟ten küçük olduğundan, buna göre öğrencilerin son test ortalamaları (x) (105.766) ön 

test ortalamalarına (x) (70.600) göre daha yüksek çıkmıĢtır. Buna göre p değeri. 05 „ten 

küçük olduğundan sonuçların anlamlı ve manidar bir fark olduğu ve ayrıca Eta-kare değeri 

.729 olarak bulunmuĢtur. Eta-karenin (η2) değeri 0-1 arasında değiĢmektedir. Bu değerler; 

0.01, 0.06 ve 0.14 seviyesindeki değerleri aynı sırayla küçük, orta ve geniĢ etki büyüklüğü 

olarak yorumlanır (Büyüköztürk, 2018). Bu bağlamda bu çalıĢmanın etki değeri 

hesaplandığında 0.729 olarak bulunmuĢtur. Bu noktada bu çalıĢmanın etki değeri geniĢ 

olduğu anlaĢılmaktadır.  

Bu bulgulardan sonra uygulanan kaynaĢtırma-bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerinin 

(KAHE) anlamlı bir farklılık oluĢturduğu söylenebilinir. 

 

4.2.3. Akran Kabul Ölçeğinin Faktörel Olarak Deney Grubuna Ait Sonuçları 

“KaynaĢtırma/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE)” nin uygulandığı deney 

grubunun özel gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından sosyal ve iletiĢim anlamında 

kabulüne iliĢkin ölçeği (AKÖ)‟ın kategorik olarak deney grubuna ait; 1. Boyutu olan 

Birliktelik ve Yakınlık Boyutu, 2. Boyutu olan Çatışma ve Kaçınma ve 3. Boyutu olan Yardım, 

Koruma ve Güven Boyutu son test puanları ile ön test puanları karĢılaĢtırıldığında yüksek 

olması beklenir. Bu durumda uygulanan eğitim programın, ölçeğin alt boyutları noktasından 

da istenen baĢarıya ulaĢtığı yorumları yapılabilir. Bu durumda analiz edilen alt boyutlar Ģu 

tablolarda gösterilmiĢtir: Tablo 21‟de 1. Alt boyut, tablo 22‟de 2. Alt boyut ve tablo 23‟te 3. 

Alt boyutların öntest ve sontest puanların karĢılaĢtırılması görülmektedir. 

 

Tablo 21. Deney Grubu, AKÖ 1. Alt Boyutu(Birliktelik ve Yakınlık) Bakımından Öntest ve 

Sontest Sonuçları 

Ölçüm N X(ortalama) Stanadart 

sapma 

Sd T P 

Öntest 30 6.766 3.013 29 -7.259 .000 

Sontest 30 11.700 2.151    
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Tablo 21‟de, öntest ve son test puan ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu 

görülmektedir.  T (29) = -7.259  P – değerinin α= .00 bu durum α= .05‟ten küçük olduğundan 

dolayı, buna göre öğrencilerin 1. Alt boyuttaki son test ortalamaları (X) (11.700) ön test 

ortalamalarına (X) (6.766) göre daha yüksek çıkması,  p değeri .05 „ten küçük olması 

sonuçlarının anlamlı bir fark olduğu yorumu yapılır. Bu noktada, KAHE eğitim programına 

katılan deneklerin özel gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından sosyal ve iletiĢim 

anlamında kabulüne iliĢkin ölçeğindeki (AKÖ) 1. Boyutu olan Birliktelik ve Yakınlık boyutu 

ön-test puanları ile son-test puanları arasında anlamlı bir fark rastlanmıĢtır. 

“KaynaĢtırma/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri” adlı programın, Birliktelik ve Yakınlık 

boyutu puanları üzerinde olumlu bir değiĢime yol açtığı ve etkili olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 22. Deney Grubu, AKÖ 2. Alt Boyutu Çatışma ve Kaçınma) Bakımından Öntest ve 

Sontest Sonuçları 

Ölçüm N X(ortalama) Stanadart 

sapma 

Sd T P 

Öntest 30 25.066 9.797 29 -4.954 .000 

Sontest 30 34.233 6.404    

 

Tablo 22‟de, öntest ve sontest puan ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu 

görülmektedir, t (29) = -4.954 p – değerinin α= .00 bu durum α= .05‟ten küçük olduğundan 

dolayı, buna göre öğrencilerin 1. Alt boyuttaki son test ortalamaları (X) (34.233) ön test 

ortalamalarına (X) (25.066) göre daha yüksek çıkması,  p değeri .05 „ten küçük olması 

sonuçlarının anlamlı bir fark olduğu yorumu yapılır. Bu noktada, KAHE eğitim programına 

katılan deneklerin özel gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından sosyal ve iletiĢim 

anlamında kabulüne iliĢkin ölçeğindeki (AKÖ) 2. Boyutu olan Çatışma ve Kaçınma boyutu 

ön-test puanları ile son-test puanları arasında anlamlı bir fark rastlanmıĢtır. 

“KaynaĢtırma/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri (KAHE)” adlı programın, Çatışma ve 

Kaçınma boyutu puanları üzerinde olumlu bir değiĢime yol açtığı ve etkili olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 23. Deney Grubu, AKÖ 3. Alt Boyutu (Yardım, Koruma ve Güven) Bakımından 

ÖnTest ve SonTest Sonuçları 

Ölçüm N X(ortalama) Stanadar

t sapma 

Sd T P 

Öntest 30 38.766 11.455 29 -6.996 .000 

Sontest 30 59.833 10.831    

 

Tablo 23‟te, öntest ve sontest puan ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu 

görülmektedir, t (29) = -4.954 p – değerinin α= .00 bu durum α= .05‟ten küçük olduğundan 

dolayı, buna göre öğrencilerin 1. Alt boyuttaki son test ortalamaları (X) (59.833) ön test 

ortalamalarına (X) (38.766) göre daha yüksek çıkması,  p değeri .05 „ten küçük olması 

sonuçlarının anlamlı bir fark olduğu yorumu yapılır. Bu noktada, 

Eğitim programına katılan deneklerin özel gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından 

sosyal ve iletiĢim anlamında kabulüne iliĢkin ölçeğindeki (AKÖ) 3. Boyutu olan Yardım, 

Koruma ve Güven boyutu ön-test puanları ile son-test puanları arasında anlamlı bir fark 

rastlanmıĢtır. “KaynaĢtırma/BütünleĢtirmeye Etkinlikleri (KAHE)” adlı programın, Yardım, 

Koruma ve Güven boyutu puanları üzerinde olumlu bir değiĢime yol açtığı ve etkili olduğu 

görülmektedir. 

Özetle, özel gereksinimli öğrencilerin normal geliĢim gösteren çocuklar arasında 

sosyal iletiĢim ve etkileĢim bakımından kabulüne yönelik, hazırlanmıĢ olan “KaynaĢtırma- 

BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri (KAHE)” anlamlı fark oluĢturmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

SONUÇ, TARTIġMA ve ÖNERĠLER 

 

5.1.Sonuç ve TartıĢma 

Bu araĢtırmanın genel amacı; genel eğitim sınıflarında bulunan, zayıf sosyal kabul 

becerilerine sahip; ancak normal geliĢim gösteren öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri 

üzerindeki etkililiğini incelemektir. Bu doğrultuda hazırlanan normal geliĢim gösteren 

öğrencilere yönelik kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerinin (KAHE) sosyal 

kabul üzerindeki etkililiği incelenmiĢtir. Bu araĢtırmaya 7, 8, 9, 10 yaĢlarına sahip, ilkokul 3. 

Sınıflarda eğitim ve öğretim almayı sürdüren normal geliĢim gösteren 60 öğrenci katılmıĢtır. 

Bu öğrenciler Ģöyle belirlenmiĢtir; daha önce belirlenmiĢ okulun 12 tane 3. Sınıflar arasından 

tesadüfü biçimde 2 sınıf seçilmiĢtir. Daha sonra bu sınıflardan biri deney grubu (DG), diğeri 

kontrol grubu (KG) olacak Ģekilde belirlenmiĢtir. Deney grubuna (DG) 3 hafta boyunca her 

gün belirlenen ders (serbest etkinlikler, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun, müzik) 

saatlerinde kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE) müdahale programı 

uygulanmıĢtır. Uygulama sonunda DG ve KG öğrencilerin sosyal kabul farkındalık 

düzeylerini karĢılaĢtırılarak müdahale programın etkililiğini tespit etmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın yöntem bölümünde belirlendiği gibi KAHE müdahale programı 3 hafta 

boyunca DG ‟una uygulanmıĢtır. Ancak KG ‟una ise herhangi bir uygulama yapılmamıĢtır. 

AraĢtırma neticesinde ortaya çıkan bulgular değerlendirildiğinde, 1.) BaĢlangıçta deney ve 

kontrol grubunda yer alan bireylerin sosyal kabul seviyeleri ölçülmüĢtür ve bu ölçülme 

sonucunda düĢük seviyede bulunduğu, ardından kaynaĢtırmaya-bütünleĢtirmeye hazırlık 

etkinlikleri (KAHE) müdahale programı uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Akabinde deney 

grubunda yer alan çocukların sosyal kabul düzeylerinin göze çarpan bir biçimde arttığı 

görülmüĢtür. Ancak kontrol grubunda bulunan çocukların sosyal kabul düzeylerinde ise 

manidar bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. Netice itibariyle ortaya çıkan bu bulgular ıĢığında 

Ģu yorum yapılabilir; kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık faaliyetlerinin (KAHE) normal 

geliĢim gösteren bireylerin yetersizlikten etkilenen öğrencilere yönelik sosyal iletiĢim ve 

etkileĢim kabul düzeylerini yükseltmede etkili olduğu ifade edilir. 

Özel eğitim alanında yapılan literatür taramalarında yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin 

sosyal kabul düzeyinin yükseltilmesine yönelik çeĢitli ve değiĢik uygulama yöntemler birlikte 

kullanılmıĢtır. Bu metotlar, Donaldson (1980, s.504-514) ve Ġbrahim (1982, s.29-36) 
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tarafından önerilmektedir. Aynı Ģekilde özel eğitim alanında yapılan diğer literatür 

taramasında, çeĢitli Ģekillerde uygulanan yöntem ve tekniklerden bazıları ya da birden fazlası 

birlikte kullanılarak pek çok araĢtırma planlanmıĢ ve yapılan araĢtırmaların bilimsel anlamda 

pozitif açıdan katkıları olduğu ispatlanmıĢtır (Akçamete ve Kargın, 1994, s.13-19; AktaĢ, 

2001, s.87-91; Krahe ve Altwasser, 2006, s.59-69; Küçüker, 1997; Küçüker ve Richter-

Kanık, 1994, s.20-28; Manetti, vd., 2001, s.282-285; Tekin, 1994, s. 84-89). 

Bu araĢtırmada bilgilendirme, tartıĢma ve empati içerikli etkinlikler hazırlanmıĢtır. Bu 

etkinlikler yöntem kısmında detaylı olarak belirtilmiĢtir. ÇalıĢmada ortaya çıkan veriler alan 

yazında yapılan birçok çalıĢmanın bulguları ile uyuĢmaktadır. Bu tutarlılık yapılan bu 

araĢtırmanın önemli olduğunu da iĢaret etmektedir. 

Özel eğitim öğretmenliği alanında yapılmıĢ, yetersizlikten etkilenmiĢ öğrencilerin sosyal 

iletiĢim ve etkileĢim bağlamında kabulü üzerine yapılan araĢtırmalara bakıldığında, sadece 

bir yetersizlik alanında etkilenmiĢ bireyler üzerinde değiĢik uygulama metotların birlikte 

uygulandığı çalıĢmalarla karĢılaĢılmaktadır. (Civelek 1990; Krahe ve Altwasser 2006, s.59-

69; Manetti, vd., 2001, s.282-285; ġahbaz 2004, s.82-92; Westtervelt ve McKinney 1980, 

s.294- 296). Örneğin; 

ġahbaz (2007), normal geliĢime sahip öğrencilerin kaynaĢtırma sınıfına devam eden özel 

gereksinimli öğrenciler ile ilgili bilgilendirilmelerinin, yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin 

sosyal kabul düzeylerine etkisini saptamak amacıyla yapmıĢ olduğu çalıĢmada, veri toplama 

aracı olarak test dıĢı bireyi tanıma tekniklerinden "Kimdir Bu" tekniğini kullanmıĢtır. 

ÇalıĢma sonunda özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabul anlamında kabul düzeylerin 

düĢük olduğu bulunmuĢtur. Bu çalıĢmanın farkı ise bir müdahale programı uygulanmıĢ, 

uygulama sonunda KAHE müdahale programının sosyal kabul üzerinde olumlu etkisi 

görülmüĢtür. 

Alanyazına bakıldığında, AktaĢ (2001)‟de yaptığı bir araĢtırmada sadece bedensel 

yetersizlik hakkında bilgilendirme amaçlı bir çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmasında 

yetersizlikten etkilenmiĢ kiĢilerle iletiĢim ve etkileĢim oluĢturmak için biliĢsel ve duyusal 

davranıĢ değiĢtirme tekniklerini bir arada kullanmıĢtır. Bu araĢtırmanın AktaĢ (2001)‟in 

araĢtırmasından farkı, değiĢik türden özel gereksinim gruplarını kapsamasıdır. Bir diğer 

çalıĢma ise; YaĢaran, Batu ve Özen (2014)‟dir. Bu yazarların çalıĢması, farklı yetersizliği 

olan özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulü ile ilgilidir. Ancak o araĢtırmada 3.,4., ve 

5.sınıflarda okuyan ilköğretim öğrencilerine yönelik bir uygulamadır. Ayrıca sosyal kabul 
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ölçeği (SKÖ) değerlendirme ölçeği kullanılarak yapılan bir çalıĢmadır. Bu çalıĢmanın farkı; 

özel gereksinimli öğrencinin kaynaĢtırma sınıfına kabulüne iliĢkin akran ölçeğin (AKÖ) 

geliĢtirilmesi ve kullanılmasıdır. Bu çalıĢmanın; geliĢtirilen ölçek, uygulamanın yapıldığı yaĢ 

grubu ve araĢtırmanın bulguları bakımından özel eğitim alanına katkı sunacağı 

düĢünülmektedir.  

 Özetle, bu çalıĢmanın yapılan diğer alanyazın araĢtırmalardan farkı; 1) Yapılan 

çalıĢmada araĢtırmacı tarafından hazırlanan “KaynaĢtırmaya-BütünleĢtirmeye hazırlık 

etkinlikleri (KAHE)‟‟ özel gereksinimli öğrencilere yönelik sosyal iletiĢim ve etkileĢim 

bağlamında kabulü yükseltmek amacıyla uygulanabilir bir çalıĢma olması, 2) Uygulayıcı 

tarafından geliĢtirilen “KaynaĢtırma-BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri (KAHE)” 

sırasında kullanılan araç gereçlerin temin edilmesi son derece pratik ve maliyetinin düĢük 

olması çalıĢmanın uygulanabilirliğini artırması, 3) AraĢtırmada bilgi verme, tartıĢma ve 

yaratıcı drama etkinlikleri bir arada kullanılmıĢtır. Bu etkinliklerden meydana gelen 

müdahale programı KAHE birden fazla yetersizlik türünü kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ 

olması, 4) AraĢtırmada kullanılan ölçeğin bu çalıĢma için geliĢtirilmiĢ ve alan yazında bu yaĢ 

(8-9-10) grubuna yönelik ilk ve tek ölçek olması yönüyle diğer araĢtırmalardan ayrılmaktadır. 

Ancak; bu çalıĢmanın belli sınırlılıkları vardır. Bunlar; 1.) kontrol grubu ile KAHE müdahale 

programın yapılmamıĢ olması ki bu en önemli sınırlılık olarak gösterilebilir. 2.) Deney 

grubundaki bireylerin sosyal kabul seviyelerini iliĢkin verilerin, uygulamanın 

tamamlanmasından beĢ gün sonra alınan sontest verileri ile sınırlı olması, 3.) Ġzleme 

çalıĢmasının yapılamamıĢ olmasıdır.  

ÇalıĢmada ortaya çıkan bulgular ve sınırlılıklar doğrultusunda ileri araĢtırmalara yönelik 

öneriler sunulabilir. 

5.2.Öneriler 

1. KaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinliklerinin (KAHE) sonucunda normal 

geliĢime sahip bireylerde meydana gelen sosyal kabul düzeylerindeki artıĢın sürekliliğini 

belirlemek amacıyla izleme araĢtırmaların yapılması önerilir. 

2.  Normal geliĢim gösteren bireylerin kaynaĢtırma öğrencilerine yönelik süreğen yaĢam 

içerisindeki tutum ve tavırların etkisini inceleyen gözleme dayalı değiĢik araĢtırmalar 

yapılması tavsiye edilir. 

3. Öğrencilerin sosyal kabul ölçeklerine verdikleri cevaplarla tutumları arasındaki tutarlılığı 

inceleyen araĢtırmaların yapılması, 
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4. Benzer çalıĢmaların toplumun dinamiklerini oluĢturan ebeveynler, komĢular, öğretmenler 

ve diğer gruplara ( meslek grupları) yapılması, 

5. Bu çalıĢmada uygulanan kaynaĢtırma/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE), 

okullarda halen güncel olup, uygulanan grup rehberliği etkinlikleri içerisinde ek bir uyum 

programı olarak eklenmesi ya da farklı bir planlama yapılarak yeni bir çalıĢma programı 

olarak da uygulanması, 

6.  Bu çalıĢmada uygulanan kaynaĢtırmaya/bütünleĢtirmeye hazırlık etkinlikleri (KAHE) 

okul rehberlik servisi tarafından her yıl okulların açıldığı ilk haftadan itibaren 3 hafta 

süresince "Okul Rehberliği" adı altında bir paket program Ģeklinde ilkokul sınıf 

öğretmenlerine, ilkokulda görevli branĢ öğretmenlerine, okul idarecilerine ve öğrencilere 

sunulması tavsiye edilir. 
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EKLER 

 

Ek 1. Ġzin Yazısı 
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Ek 2. Valilik Ġzni 
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Ek 3. ETKĠNLĠK PROGRAMI 

 

KaynaĢtırma/BütünleĢtirmeye Hazırlık Etkinlikleri 

1. Etkinlik; Mendil Kapmaca Oyunu 

Oyunun Adı: Ben de varım. 

Yer: Okul bahçesi 

Süre: 80 dakika 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Oyuncular: Deney grubun bütün üyeleri 

Araç gereç:  1 mendil 

Uygulama 

Mehmet, Ali, Fatma, AyĢe, Seçil, Ahmet, Berke, Nahsen, Hülya ve Berfin adlı çocuklar sınıf 

arkadaĢıdırlar. Mendil kapmaca oyununu oynamak için okuldan sonra okulun bahçesinde saat 

15.30‟da buluĢmak için sözleĢirler. Söylenen saatte okulun bahçesinde buluĢurlar. Ġki takım 

olacak Ģekilde ayrılırlar. Daha sonra 1. Takım kaptanı Ali; 2. Takım kaptanı Berfin olarak 

belirlenir. Ardından takımlar eĢ seçme iĢine baĢlarlar. Ancak bir sorun vardır; Nahsen‟in 

bedensel yetersizliği vardı, dolayısıyla sendeleyerek yürür. Bundan dolayı takımlar eĢ 

seçerken onu seçmek istemezler. Nahsen ise bu durumdan çok etkilenir ve oldukça üzülür. 

Ancak takımların eĢit sayıda olması gerektiği için mecburen Ali‟nin takımı Nahsen‟i seçer. 

Fakat daha sonra oyun baĢlamadan Nahsen‟i seçen takım dezavantajlı olacaklarını 

düĢündükleri için önce aralarında bir sözleĢme yapmak isterler, „‟ iki oyun oynayalım, 1. 

oyunda O bizde olsun 2. oyunda ise sizde olsun.‟‟ Taraflar bu anlaĢmayı kabul edip, oyuna 

baĢlarlar. Ġlk oyunda Nahsen ile Ahmet eĢleĢir. Nahsen Ahmet‟i yakalar. Derken 1. oyunun 

sonunda Nahsen rakip takımın bütün oyuncularını eler. Oyun sonunda Nahsen‟in takımı ilk 

oyunu kazanır. Bütün arkadaĢları ĢaĢkınlık içinde kalırlar. Böyle bir durumu beklemiyorlardı. 

Daha sonra ikinci oyuna baĢlamak için yeniden oyun alanında toplanırlar. Ancak 2. oyunda 

karĢı takıma geçmesi gereken Nahsen‟i arkadaĢları göndermek istemezler. Rakip takım ise 

oyunun baĢındaki anlaĢmayı hatırlatır. Sonunda çocuk 2. oyunda rakip takımda oynar. Bu 

oyunda da oldukça iyi bir performans sergiler. Oyun sonunda arkadaĢları Nahsen‟i tebrik 

ederler. Bundan sonraki oyunlarda artık hep Nahsen‟i seçmeye çalıĢırlar.  
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AĢağıda verilen soruları metine göre yanıtlayarak bulmacadaki yerlerine yazalım. 

 

   3     4      

1              

     5         

2              

              

              

              

              

              

              

  

1. Çocukların oynayacakları oyunun adı nedir?  

2. Oyun nerede oynanacak? 

3. Metinin ana karakteri kimdir?  

4. Nahsen ilk kimi yendi?  

5. Metindeki çocuğu neden oyuna almak istemiyorlar?  

 

2. Etkinlik 

 Görme Yetersizliğinde Bir Farkındalık Yaratmak 

Etkinliğin adı: Bulalım ve Tanıyalım 

Yer: Toplantı salonu 

Süre: 40 dakika 
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Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Oyuncular: Gönüllü iki kiĢi 

Araç gereç:  1 kutu,  farklı renk ve boyutta 10 tane oyuncak, bir uyku bandajı, bir masa. 

Uygulama; 

Görme yetersizliğinde bir farkındalık oluĢturmak için yapılan bir çalıĢmadır, Malzemeleri 

hazırlama, sahneyi düzenleme 15 dakika sürer. Yapılan çalıĢma; bir masanın üzerine bir kutu, 

kutunun içine 10 tane oyuncak konulur. Önceden gönüllü iki (2) öğrenci seçilir. Sahne 

arkasında uyku bandajı ile sırasıyla öğrencilerin gözleri kapatılır. Daha sonra sırasıyla 

öğrencilere kutunun içindeki malzemeler ile ilgili sorular sorulur. (Bu oyuncakların ne 

olabileceği, rengi, biçimi ve yapısı ile ilgili) 10 dakika sürer. Daha sonra gözlerini açtığında 

araĢtırmacı tarafından oyuncuya, nasıl bir duygu hissettiği sorusu sorulur. Oyuncu görmenin 

çok önemli olduğunu dolayısıyla görme engelli arkadaĢlarımızın nasıl zorluklarla 

karĢılaĢtıklarını anladığını söyler. Aynı zamanda bu çalıĢmayla empati duygusu oluĢturulur. 

 

3. Etkinlik  

Yürüme Yetersizliğinde Farkındalık Yaratma Etkinliği  

Etkinlik adı: Haydi YarıĢalım 

Yer: Toplantı salonu 

Süre: 70 dakika 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Oyuncular: Gönüllü dört kiĢi 

Araç gereç:  iki masa, her bir masanın üzerinde beĢ(5)‟er tane oyuncak, iki sepet, bir koltuk 

değneği, bir tekerlekli sandalye 

Uygulama: Süre;  Sahnenin hazırlanması (20) dakika,  kuralların anlatılması beĢ(5 )dakika. 

Oyunun oynanması 25 dakika, soruların sorulması ve cevapların alınması 20 dakika sürer. 

Oyuncular ile masalar arası 6 metre mesafe olacak Ģekilde ayarlanır. Oyun iki(2)defa 

oynatılır. Ġlk Oynama; oyuncular aralarında 1 metre mesafe olacak Ģekilde, sahne duvarının 

dibinde ve masaların tam karĢısında birer sepetle beklerler. Oyunculardan biri koltuk değneği 

kullanan, diğeri ise normal geliĢen(NG) bir bireyi dramatize edecek Ģekilde görevlendirilir. 

Daha sonra her bir oyuncu kendi karĢısındaki masanın üzerindeki oyuncakları alıp geri 
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dönüp, kendilerine ayrılan sepetlere koyarlar. Oyun NG bireylerin oyuncakları daha hızlı 

toplaması ile sonuçlanır. Özel gereksinimli bireyleri canlandıran öğrenciler oyun içinde ne 

kadar çok zorlandıklarını söylerler. Oyun sonunda bir farkındalık yaratılmıĢ olunur. 

 

4. Etkinlik  

ĠĢitme Engellilerle Ġlgili Farkındalık Yaratma 

Etkinlik Adı: Efendim ĠĢitmedim 

Yer: Toplantı salonu 

Süre: 40 dakika 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Oyuncular: Gönüllü 6 kiĢi 

Araç gereç:  Bir kulaklık ve bir cep telefonu ‟‟müzik verme amaçlı‟‟ 

Bu ÇalıĢma okulun konferans salonunda gerçekleĢmiĢtir. Gönüllü altı(6) öğrenci seçilir. Her 

biri sırayla sahneye çağrılır. AraĢtırmacı cep telefonuna daha önce indirmiĢ olduğu çocuk 

Ģarkılarından „‟ Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar‟‟ Ģarkısını kulaklık vasıtasıyla gönüllü 

çocuklara sırayla dinletir. Bu müzik verme üç( 3) dakika sürer. Dinleme esnasında 

öğrencilere sözlü olarak; sen nerelisin, okulda neler yapıyorsun, en çok ne yapmayı 

seviyorsun? Gibi birbirinden farklı sorular sorulur. Ancak öğrencilerden bir yanıt alınamaz. 

Kulaklıklar çıkarıldıktan sonra katılımcı öğrenciler, öğretmenim ne söylediğinizi duyamadık 

derler. AraĢtırmacı bu etkinliğin amacının; ĠĢitme yetersizliği olan bireyleri anlayabilmek, 

onları fark edebilmek olduğunu söyler.  

 

5. Etkinlik 

Yer: Toplantı salonu 

Süre: 50 dakika 

Hazırlık ve amacı açıklama: 15 dakika 

1.Video 10 dakika; 2.video 9 dakika  

Soru sorma, yanıt bekleme aralığı ve yanıt alma: 16 dakika 



86 
 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Araç gereç:  Ġki animasyon video 

Uygulama 

Deney grubunun öğrencilerine; neden orada bulunulduğu, videoların içerikleri, niçin böyle 

bir çalıĢma yapıldığı kısaca anlatılır (15 dakika). Ardından video izleme aĢamasına geçilir. 

1. video, bedensel engelli bir bireyin akran kabulüne iliĢkin animasyon Ģeklinde bir 

kısa film. Bu film Ian” Mayıs 2018'de Cannes'da gösterilmiĢtir. Akademi ödüllü Juan José 

Campanella (Gözlerinde Sırrı) ve Ian'ın annesi tarafından kurulan kar amacı gütmeyen 

Fundacion tarafından üretilen Gastón Gorali (Metegol / Underdogs) tarafından yazılmıĢtır.  

 Bu film ile Karma stop-motion ve CGI canlandırma filmi uluslararası sayısız ödül 

kazanmıĢtır. “Ian”, 2019 Akademi Ödüllerinde En Ġyi Kısa Animasyon kategorisine de hak 

kazanmıĢtır. Filmin içeriği;  Ian çoğu dördüncü sınıf öğrencisi gibi arkadaĢlarıyla oyun 

oynamak isteyen bir öğrencidir. Ancak akranları Ian gibi birine( Beyin felci geçirmiĢ, 

tekerlekli sandalye kullanan, iletiĢim için sadece gözlerini kullanan) alıĢkın olmadıkları için 

onu kabul etmezler ve oyunlarında da oynatmazlar. Ian Ģuna inanıyor, „‟Eğer dünya benim 

gibileri de içerisine alacak Ģekilde olursa ben de oyunlara katılabilirim, „‟ Graschinsky IAN 

annesi , “Film tüm toplum için… Engelleri, duvarları yıkmak ve bizi önyargılardan 

kurtarmak için bir fırsat” olduğunu söylemiĢtir. 10 dakika aradan sonra, 2.video izletilmiĢtir. 

Video-1. Respect ability fighting stigmas, advancing opportunities. The mixed stop-motion 

and CGI animated film has won numerous awards internationally. “Ian” has also 

qualified for the Best Animated Short category in the 2019 Academy Awards. 

https://www.respectability.org/2018/12/short-film-about-playground-inclusion-wins-

international-acclaim/ 

Video-2. Eğitim BiliĢim Ağı (EBA)‟da Osman Uncu (2016) tarafından 

("http://www.eba.gov.tr/embed."), Çocuklara engelliler ile ilgili farkındalık kazandırmak 

adına hazırlanmıĢ eğitici bir animasyon. Bu animasyonda engelliler, engelli kavramların ne 

demek olduğunu ve engellilerin ihtiyaçlarının neler olduğu anlatılır. Filmler izlettirildikten 

sonra araĢtırmacı soru aĢamasına geçer. 

 Sorular; "Filmleri nasıl buldunuz, filmdeki karakterler ne yapıyorlar, karakterlerin 

özellikleri nelerdir, olay nerede geçiyor, olayın zamanı hangi zaman, özel gereksinim birey 

ile neden alay ediyorlar, siz o (engelli birey) çocuğun yerinde olsaydınız neler hissederdiniz, 

https://www.respectability.org/2018/12/short-film-about-playground-inclusion-wins-international-acclaim/
https://www.respectability.org/2018/12/short-film-about-playground-inclusion-wins-international-acclaim/
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sizce özel gereksinim çocuklar için neler yapılmalıdır? " Gibi sorular sorularak öğrencilerde 

özel eğitim ilgili bir farkındalık duygusu uyandırılır. 

 

6. Etkinlik, Yaratıcı Drama 

Oyunun Adı: GüneĢ 

Yer: Toplantı salonu 

Süre: 80 dakika 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

 Oyuncular: Gönüllü 6 öğrenci 

Araç gereç:  Bir masa, 3 sandalye, 1 halı, 1 bank, 1 stetoskop,   

Uygulama 

Yılmaz ailesi otistik bir çocuğa sahiptir. 2 yaĢına kadar tam tanılaması yapılamayan GüneĢ; 

kendine kurduğu farklı bir dünyada, renkli, sesli ve dönen cisimlere karĢı ilgisi olan, iletiĢim 

kurmada güçlük çeken ve konuĢmama problemi olan bir çocuktur. Aile bu durumu fark 

ettikten sonra doktora gider. Doktor, "Çocuğunuz bir Otistik diyerek" teĢhisini koyar. Ailenin 

adeta dünyası yıkılır. Kimseye bu durumu anlatamazlar. Ailenin bu durumu kabullenmesi 1 

yıl sürer. Bu süre sonunda aile tekrar doktora gider. Doktor, çocuğun otistik olduğunu; ancak 

"Otizm bulaĢıcı bir hastalık değil, geliĢimsel bir farklılıktır." Bazı insanlar bulaĢıcı bir 

hastalık olarak düĢündüğü otizmin iyi bir eğitimle aĢılabilen bir geliĢim farklılığı olduğunu 

söyler. Aile, çocuğuna gereken her türlü desteği verir. Nihayetinde çocuk okumayı, 

konuĢmayı ve akranlarıyla sosyal iletiĢim kurmayı öğrenir. 

1. Otizmli ne demektir? 

2. Özel gereksinimli olan bir bireyin ihtiyaçları nelerdir? 

3. Özel gereksinimli nasıl olunuyor? 

4. Otizmli bireyin ailesi siz olsaydınız, yani ablası ya da ağabeyi siz olsaydınız ne 

hissederdiniz? 

Gibi sorular sorarak çocuklarda bir farkındalık ortaya çıkarılmıĢtır. 
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7. Etkinlik 

Hikâye yazdırma 

Yer: Sınıf 

Süre: 40 dakika 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Araç gereç: Bir adet A4 beyaz çizgisiz kâğıt, bir adet kırmızı, bir adet siyah kurĢun kalem 

 Uygulama 

Öğrencilere ilk 6 etkinlik yaptırdıktan sonra, özel gereksinimli bir arkadaĢınızın olduğu bir 

hikâye yazmaları istenir. Bu etkinlikle NG öğrenciler ile özel gereksinimli arkadaĢları 

arasında bir bütünleĢme sağlanacağı düĢünülür. Hikâyeler incelendiğinde bu amaca ulaĢıldığı 

görülmüĢtür. Ek‟te örnek bir hikâye bulunmaktadır. 

 

8. Etkinlik Resim Yaptırma 

Yer: Sınıf 

Süre: 40 dakika 

Katılımcılar: Deney grubu bütün üyeleri 

Araç gereç: Bir adet A4 beyaz çizgisiz kâğıt, bir adet kırmızı, bir adet siyah kurĢun kalem, 

boya kalemi. 

Etkinliğin amacı; Özel gereksinimli bireylere olan olumsuz bakıĢ açılarını değiĢtirmek için 

resim yapma ve boyama etkinliği yaptırılır. Bu etkinliğin amacı çocukların kaynaĢtırma 

öğrencilere karĢı olan „‟ÖtekileĢtirme‟‟ bakıĢ açısını değiĢtirmektir. Örnek Ek 7. de 

mevcuttur 

 

9. Etkinlik Körebe Oyunu  

Adı: Tanı Beni 

Yer: Toplantı salonu 

Süre: 75 dakika 

Katılımcılar: Deney grubun bütün üyeleri 
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Amaç:  görme yetersizliği olan bireylere dikkat çekmek ve ayrıca çocuklarda empati 

becerisini geliĢtirmek. 

Körebe oyunun aĢamaları; 

1. Oyunculardan birisinin (ebe) gözleri görmeyecek Ģekilde bağlanır. 

2. Ebe çevresinde duyduğu seslerden yola çıkarak oyunculara dokunmaya çalıĢır. 

3. Dokunduğu oyuncunun yüzüne dokunarak kim olduğunu tahmin etmeye çalıĢır. 

 

Körebe Oyunu Nasıl Oynanır 

Öncelikle geniĢ bir meydan ya da bahçeye çıkarak öğrenciler toplanır. Bahçede oyunun 

oynanacağı yerin sınırlarını belirlerler. Daha sonra aralarından birisini ebe seçerler. Ebe 

seçilen kiĢinin gözleri arkadaĢlarından birinin yardımı ile bir kuĢak, bez, kumaĢ, atkı vb. 

vasıtası ile göremeyeceği Ģekilde bağlanır. Sınırları belirlenen dar alana dağılan diğer 

oyuncular gözleri bağlı olan ebeye; 

-Körebe, körebe  

-gel sesime, sesime 

 Diye bağırıp birlikte tempo tutarlar. Oyuncular sürekli yer değiĢtirerek ebeyi ĢaĢırtmaya 

çalıĢırlar. (Çünkü ebe onları seslerinden de tanıyacağı için hedef ĢaĢırtırlar). Ebe ise bu 

seslerden yola çıkarak oyunculara yaklaĢır onları tanımaya çalıĢır. Daha sonra içlerinden 

birine dokunmaya çalıĢır. Tabi o oyuncu da belirlenen alanda kaçmaya çabalar. Ebe 

oyuncuya dokunduğu zaman,  dokunan oyuncu ebenin karĢısına getirilir. Ebe ise bu 

öğrencinin yüzüne, saçına dokunarak bu öğrencinin kim olduğunu bulmaya çalıĢır. Eğer 

doğru tahmin ederse o kiĢi ebe olur; yanılırsa ebe olmaya devam eder.  

Bu oyun okulun konferans salonunda yapılmıĢtır. Etkinlik için uyku bandı kullanılmıĢtır. 

Deney grubun tüm öğrencilerin(30 kiĢi) katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Üç( 3 ) grup halinde 

oynatılmıĢtır. Her bir grupta 10‟ar öğrenci vardır. Her bir grup oyunu ortalama 20 dakika 

sürmüĢtür. Toplamda bu etkinlik 75 dakika sürmüĢtür. Etkinlik sonunda öğrencilere; 

gözleriniz kapalıyken arkadaĢlarınızı kolay tanıyabildiniz mi? Gözleriniz kapalıyken ne 

hissettiniz? Gibi sorular sorulur. 
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 Alınan yanıtlar; Her tarafın karanlık olduğunu, yürümekte zorlandıklarını, bir yerlere çarpma 

ve yaralanmaktan korktuklarını söylerler. Özetle, görme yetersizliğiyle ilgili bir farkındalık 

oluĢturulmuĢtur. 

  

10. Özel Gereksinimli Bireylerin BaĢarılarını Anlatan Sinevizyon Etkinliği 

Süre: 40 dakika 

Yer: Toplantı salonu 

Katılımcılar: Deney grubun üyeleri 

Bu gösterideki amaç; herhangi bir alanda yetersizliği olan kiĢilerin azimle ve inançla bir 

Ģeyleri baĢarabildiklerini öğrencilere hissettirmek ve bu bireylere yönelik yanlıĢ algıları 

yıkmaktır. Ek‟te video mevcut. 

Özetle; Bu çalıĢma 10 gün, 14 oturum ve toplam 555 dakika sürmüĢtür. 
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Ek 4. Katılım Gözlem Veri Formu 

 

Uygulama Güvenirliği Veri Formu                           

Derecelendirme 

Evet Hayır 

Faaliyetlerde kullanılacak araç ve gereçler temin edildi mi? 

  

Her bir aktivitenin gayesi anlatıldı mı? 

  

Faaliyetler baĢlamadan önce aktiviteler hakkında bilgilendirme 

yapıldı mı? 

  

Faaliyetler hazırlanmadan önce alanyazın taraması yapıldı mı? 

  

Deneklerin istenilen ve uygun görülen tutumları pekiĢtirildi mi? 

  

Aktiviteler deneklerle beraber değerlendirildi mi? 

  

Faaliyetler tasarlanan süreçte uygulandı mı? 

  

Uygulama sırasında öğrenciler sesiz oldular mı? 

  

Öğrenciler istekli miydi? 
  

Gönüllü katılım sağlandı mı? 
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Ek 5. Öğretmen Bilgi Formu 

 

1. 1. Özel gereksinimli öğrencilerle bir deneyiminiz oldu mu? 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik bir eğitim aldınız mı?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. Özel gereksinimli birey ya da öğrencilerle bir yaĢantınız oldu mu? 
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Ek 6. Veli Ġzin Formu 

Sayın Veli; 

Çocuğunuzun katılacağı bu çalıĢma, “Ġlkokul KaynaĢtırma Sınıflarda Özel Eğitime 

Gereksinim Duyan Öğrencilere Sosyal ĠletiĢim Ve EtkileĢimde Akran Desteğin Etkililiği 

” adıyla,    01/10/2019-15/10/2019 tarihleri arasında yapılacak bir araĢtırma 

uygulamasıdır. 

AraĢtırmanın Hedefi: Toplum içinde özel gereksinimli bireyleri hakkında bir 

farkındalık oluĢturmak. 

 AraĢtırma Uygulaması:  Anket / GörüĢme / Gözlem Ģeklindedir. 

AraĢtırma T.C. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın ve okul yönetiminin de izni ile gerçekleĢmektedir. 

AraĢtırma uygulamasına katılım tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olmaktadır. Çocuğunuz 

çalıĢmaya katılıp katılmamakta özgürdür. AraĢtırma çocuğunuz için herhangi bir istenmeyen 

etki ya da risk taĢımamaktadır. Çocuğunuzun katılımı tamamen sizin isteğinize bağlıdır, 

reddedebilir ya da herhangi bir aĢamasında ayrılabilirsiniz. AraĢtırmaya katılmama veya 

araĢtırmadan ayrılma durumunda öğrencilerin akademik baĢarıları, okul ve öğretmenleriyle 

olan iliĢkileri etkilemeyecektir. 

ÇalıĢmada öğrencilerden kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir. Cevaplar 

tamamıyla gizli tutulacak ve sadece araĢtırmacılar tarafından değerlendirilecektir. 

Uygulamalar, genel olarak kiĢisel rahatsızlık verecek sorular ve durumlar 

içermemektedir. Ancak, katılım sırasında sorulardan ya da herhangi baĢka bir nedenden 

çocuğunuz kendisini rahatsız hissederse cevaplama iĢini yarıda bırakıp çıkmakta özgürdür. 

Bu durumda rahatsızlığın giderilmesi için gereken yardım sağlanacaktır. Çocuğunuz 

çalıĢmaya katıldıktan sonra istediği an vazgeçebilir. Böyle bir durumda veri toplama aracını 

uygulayan kiĢiye, çalıĢmayı tamamlamayacağını söylemesi yeterli olacaktır. Anket 

çalıĢmasına katılmamak ya da katıldıktan sonra vazgeçmek çocuğunuza hiçbir sorumluluk 

getirmeyecektir. 

Onay vermeden önce sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa sormaktan 

çekinmeyiniz. ÇalıĢma bittikten sonra bizlere telefon veya e-posta ile ulaĢarak soru sorabilir, 

sonuçlar hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Saygılarımızla, 
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Araştırmacı  : Mehmet KAYA 

İletişim bilgileri : Şehit Ferhat Gözen İlkokulu’nda Sınıf öğretmeni/ 05058994391 

Velisi bulunduğum .................. sınıfı ................ numaralı  öğrencisi ................................ 

…………………………….’in yukarıda açıklanan araştırmaya katılmasına izin veriyorum. 

(Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla okula geri gönderiniz*). 

 

                         …./…../………… 

          İsim-Soyisim İmza:

    

Veli Adı-Soyadı : 
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Ek 7. Ölçek 

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ ÖĞRENCĠNĠN KAYNAġTIRMA SINIFINA KABULÜNE 

ĠLĠġKĠN AKRAN ÖLÇEĞĠ (AKÖ) 

 Sevgili öğrenciler, 

Sınıfınızdaki ya da okulunuzdaki özel gereksinimli arkadaĢlarınıza iliĢkin düĢüncelerini 

belirlemek için bir çalıĢma yapıyorum. Bunu için aĢağıdaki cümleleri dikkatlice okumanızı 

istiyorum. Eğer cümlede yazanı her zaman yapıyorsanız “Her Zaman” seçeneğinin, ara sıra 

yapıyorsanız “Bazen” seçeneğinin altındaki kutuyu iĢaretleyiniz. Eğer hiçbir zaman 

yapmamıĢ iseniz “Hiçbir Zaman” seçeneğinin altındaki kutuyu iĢaretleyiniz.  Adınızı 

soyadınızı yazmanız gerekmemektedir. Yalnızca aĢağıdaki birkaç soruyu yanıtlayarak 

baĢlamanız yeterli olacaktır. Katılımınız için teĢekkür ederim.  

           

Mehmet Kaya 

 

 

                             

                                  Maddeler 

Her 

Zaman 

 Bazen Hiçbir 

Zaman 

      Birliktelik ve Yakınlık     

1. Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte 

yemek yeriz. 

   

2. Özel gereksinimli arkadaĢımla birlikte kitap 

okuruz. 

   

3. Özel gereksinimli arkadaĢımla Ģarkı 

söylerim. 

   

4. Özel gereksinimli arkadaĢıma anılarımı 

anlatırım. 
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5. Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte ders 

çalıĢırız. 

   

6.  Özel gereksinimli arkadaĢım ile birlikte 

sohbet ederiz. 

   

7. Özel gereksinimli arkadaĢımla eğlenirim.    

8. Özel gereksinimli arkadaĢımın geçmiĢ 

yaĢantılarını bilirim. 

   

      ÇatıĢma ve Kaçınma 

9. Özel gereksinimli arkadaĢımı herkesin 

önünde küçük düĢürürüm. 

   

10. Özel gereksinimli arkadaĢıma oyunlarda 

(futbol ve kovalamaca oynarken kasıtlı 

iterek) zarar veririm. 

   

11. Özel gereksinimli arkadaĢımın eĢyalarına 

zarar veririm. 

   

12. Özel gereksinimli arkadaĢımı kantinde ya da 

merdivende iterim. 

   

13. Özel gereksinimli arkadaĢımı tuvalete 

kitlerim. 

   

14. Bazen özel gereksinimli arkadaĢımın 

oyununu bozarım. 

   

15. Özel gereksinimli arkadaĢım konuĢurken onu 

sustururum. 

   

16. Özel gereksinimli arkadaĢımın eĢyalarını 

izinsiz alırım. 
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17. Özel gereksinimli arkadaĢımla alay ederim.    

18. Özel gereksinimli arkadaĢım olumsuz bir Ģey 

yaptığında ‟‟yüzüne tükürme, dil 

çıkarma…‟‟gibi davranıĢlarda bulunurum. 

   

19. Derslerde baĢarısız olan özel gereksinimli 

arkadaĢımla „‟Tembel tembel‟‟ diye alay 

ederim. 

   

20. Özel gereksinimli arkadaĢım diğerleri ile 

ilgilendiğinde onu kıskanırım. 

   

21. Özel gereksinimli arkadaĢıma lakap takarım.    

22. Özel gereksinimli arkadaĢım herhangi bir Ģey 

yapmasa bile onu suçlu olarak görebilirim. 

   

23. Özel gereksinimli arkadaĢım eĢyalarımı çalar.    

24. Özel gereksinimli arkadaĢımdan kaçarım.    

25. Özel gereksinimli arkadaĢım ve ben çok 

tartıĢırız. 

   

26. Özel gereksinimli arkadaĢıma yalan söylerim.    

27. Özel gereksinimli arkadaĢıma kızınca ona 

karĢı ses tonumu yükseltirim. 

   

28. Özel gereksinimli arkadaĢım beni kıskanır.    

      Yardım, Koruma ve Güven 

29. Özel gereksinimli arkadaĢımın özgürce kendi 

fikirlerini söylemesine yardımcı olurum. 

   

30. Özel gereksinimli arkadaĢımla okul    
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eĢyalarımı paylaĢırım. 

31.  Özel gereksinimli arkadaĢımın ihtiyacı 

olduğunda ona yardım ederim. 

   

32. Diğer çocuklar onun hakkında dedikodu 

yaptığında, buna çok üzülüyorum. 

   

33. Özel gereksinimli arkadaĢımla birlikte 

olduğumda kendimi mutlu hissederim. 

   

34. Özel gereksinimli arkadaĢım korktuğunda 

yanında olurum. 

   

35. Diğer çocuklar özel gereksinimli arkadaĢımı 

tehdit ettiğinde, ben onu korurum. 

   

36. Bazen özel gereksinimli arkadaĢım için bir 

Ģeyler yapar ve onuna özel biri olduğunu 

hissettiririm. 

   

37. Özel gereksinimli arkadaĢım ile aramızda iyi 

bir arkadaĢlık iliĢkisi vardır. 

   

38. Diğer çocuklar ona kötü adlar taktığında çok 

üzülürüm. 

   

39. Eğer özel gereksinimli arkadaĢım öğle 

yemeğini unutursa veya biraz paraya ihtiyacı 

olursa ona ödünç veririm. 

   

40. Eğer özel gereksinimli arkadaĢım uzağa 

gitmek zorunda kalırsa onu özlerim.  

   

41. Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme 

engelli ise onunla yürürken, onun hızına 

uyum sağlarım 
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42. Sınıfımızdaki özel gereksinimli arkadaĢım 

ödevleriyle ilgili bir zorlukla karĢılaĢtığında, 

diğerleri ve ben ona çözümler öneririz. 

   

43. Eğer okulda veya evde özel gereksinimli 

arkadaĢımın bir problemi varsa, bu konuda 

onunla konuĢabilirim. 

   

44. Özel gereksinimli arkadaĢımı kolayca 

affederim. 

   

45. Akademik performansı iyi olan arkadaĢlarım 

ve ben, bu konuda ihtiyacı olan özel 

gereksinimli arkadaĢıma yardım etmede 

istekli davranırız. 

   

46. Diğer çocuklar beni oyunlarına kattıklarında 

mutlu olurum; ancak onu oyuna katmadıkları 

zaman çok üzülürüm. 

   

47.  Özel gereksinimli arkadaĢımla ortak bir 

çalıĢmada olmayı çok isterim. 

   

48. Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme 

engelli ve koridorda yürüyorsa ona 

çarpmamak için dikkat ederim. 

   

49.  Özel gereksinimli arkadaĢım eĢyalarını 

kaybettiğinde, onları bulması için yardımcı 

olurum. 

   

50. Ġyi bir iĢ yaptığımda özel gereksinimli 

arkadaĢım benim için mutlu olur. 

   

51.  Eğer birileri, özel gereksinimli arkadaĢımın 

baĢının derde girmesine neden olurlarsa, ben 

   



100 
 

arkadaĢımı savunurum. 

52. Özel gereksinimli arkadaĢım etrafımda 

olmasa bile onu düĢünürüm. 

   

53.  Özel gereksinimli arkadaĢımın eğer yürüme 

güçlüğü var ise örneğin "koltuk değneği, 

tekerlekli sandalye vb. " ile hareket ediyorsa, 

fiziksel temas konusunda dikkatli olurum. 

   

54. Eğer diğer çocuklar özel gereksinimli 

arkadaĢımı rahatsız ederse ona yardım 

ederim. 

   

55. Özel gereksinimli arkadaĢımla kardeĢ gibiyiz.    

56. Özel gereksinimli arkadaĢım yanımdayken 

kendini güvende hisseder. 

   

57. Özel gereksinimli arkadaĢım eğer görme 

engelli ise onunla iletiĢime geçmeden 

kendimi tanıtırım. 

   

58. Değerli eĢyalarım özel gereksinimli 

arkadaĢımda olduğunda içim rahattır. 

   

59. Özel gereksinimli arkadaĢım tavsiyelerimi her 

zaman dinler. 

   

60. Özel gereksinimli arkadaĢım beni görünce, 

hemen sarılır. 

   

61. Özel gereksinimli arkadaĢım kendini ifade 

etmekte zorlanıyorsa, onu dikkatlice dinler ve 

anlattıklarını anlamaya çalıĢırım. 

   

62. Özel gereksinimli arkadaĢımla sıra arkadaĢı    
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olmaya istekli olurum. 

63. Özel gereksinimli arkadaĢımın, arkadaĢlığını 

kaybetmek istemem. 

   

64. Özel gereksinimli arkadaĢım sırlarımı 

sızdırmayacağına eminim. 

   

 Birliktelik ve Yakınlık: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ÇatıĢma ve Kaçınma: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 

Yardım, Koruma ve Güven: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64 
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Ek.8. Öğretim Üyesi Ġzin Belgesi 

 

 

 

sezgi cinar <sezcinar@hotmail.com> 

 

20 ġub 2019 

Çar 13:35 

  

 
 

Alıcı: ben 

 
 

Sayın Mehmet KAYA, 

 

Yapacağınız tez çalıĢmasında "Akran Desteği Ölçeği" ni kullanmanızda bir sakınca yoktur.  

Ölçeği ekte gönderiyorum. 

BaĢarılar dilerim 

  

 

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

HemĢirelik Bölümü 
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EK. 9. Öğrenci Bilgi Formu (Ölçek GeliĢtirme Ġçin) 

Adınız Soyadınız  

Cinsiyetiniz  

Doğum Tarihiniz  

Sınıfınız  

 

AĢağıdaki Soruları Yanıtlayalım 

 

 

Evet 

 

Hayır 

Sürekli Bir Hastalığınız Var mı?   

Sürekli Kullandığınız Bir Ġlacınız Var mı?   

Sizi Etkileyen Bir olay yaĢadınız mı?   

Daha Önce Destek Eğitim Odasından 

Yararlandınız mı? 

  

Destek Eğitim Odasından Destek Alıyor 

musunuz? 

  

Akran Kabulü ile ilgili Herhangi Bir 

Eğitime Katıldınız mı? 

  

Sayın Veli; 

Çocuğunuzun katılacağı bu çalıĢma, Özel Gereksinimli Öğrencinin KaynaĢtırma Sınıfına 

Kabulüne ĠliĢkin Akran Ölçeği (Özak) geliĢtirme çalıĢmasıdır. Bu çalıĢma 01/05/2019 

tarihinde yapılacak bir araĢtırma için ölçek uygulamasıdır. 

Velisi bulunduğum .................. sınıfı ................ numaralı  öğrencisi ............................. 

…………………………….’in yukarıda açıklanan araştırmaya katılmasına izin veriyorum. 

(Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla okula geri gönderiniz*). 
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Ek 10. Deney Grubundan Örnek ÇalıĢmalar 
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