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Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde kaynaştırma uygulamasımn yapıldığı bir 

ilköğretim okulunda normal çocuk aılnelerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin 

görüşlerini almaktır. Araştırma kapsamına gönüllü olarak katılan sekiz normal çocuk 
! 

annesinin görüşleri alınmıştır. Bu amaçla nitel veri toplama tekniklerinden yarı 

yapılandınlmış görüşmeler yapılmış, dMa sonra veriler tümevanın yoluyla analiz 

edilmiştir. 

Araştırmaya katılan annelerin tamamı okulun 8-E sınıfında okuyan öğrencilerin 
ı 

anneleridir. Bulgular normal çocuk annelerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin 

tutumlanmn olumlu olduğunu, ancak kaynaştırma uygulaması ile ilgili bilgilerinin 
1 

yeterli olmadığım göstermiştir. Ayrıca 'okul-veli işbirliğinin hemen hemen olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Velilerin, okulda kaynaştırma uygulamasımn yapıldığını ancak 

kaynaştırma sınıfınadevam eden çocuklarından öğrendikleri bilgiler arasındadır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular normal çocuk annelerine ve aynı zamanda 

babalanna yönelik olarak bazı önerllerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. En önemli öneri 

kaynaştırma uygulaması konusunda normal çocuk velilerinin bilgilendirilmesi için 

yapılacak etkinliklerlu sıralanmasıdır. Ayrıca normal çocuk velileri ile kaynaştırma 

velilerini bir araya getirecek programların yapılması da önemli bir öneri olarak 

sunulmuştur. 
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The purpose of the present study was ~o analyze the opinions of regular education 

students' mothers in a primary school toward inclusion in Eskişehir. The opinions of 

eight voluteer mothers were gathered. AU of the mothers were the mothers of children 

who were attending to an eighth grade of;a primary school. Moving with the purpose of 

the study semi-structured interviews were conducted with the mothers, and the data 

collected were analyzed using inductive ~alysis. 

' 

Results of the study revealed that the opinions of regular education students' mothers 

were positive but, their knowledge about inclusion was not sufficient. It can also be said 
ı 

that school-parent cooperation was not şufficient either. Mothers also mentioned that 
ı 

they heard about the inclusion implementation from their children but nobody else from 
ı 

the school. 

. . 

There were also soriıe recommendations' for other regular education students' mothers 

and fathers. One of the major suggestions was THAT THERE SHOUL BEsome 

informing seminars for the regular edJcation stıdents' parents about inclusion and 
ı 

students with special needs. Another suggestion was meetings for the parents of both 

regular education and inclusion students. : 
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ÖNSÖZ 
' 

Son yıllarda özel eğitime verilen önemle birlikte, kaynaştırma uygulamasının da önemi 
! 

artmaya başlamıştır. Ancak kaynaştırma uygulaması gerek yasalarda gerek uygulamada 

var olmasına rağmen, bu konuda yapıl~ araştırmaların az olduğu ve kaynaştırma 

uygulamasına yönelik görüşlerin alındığı çalışmalarda da kaynaştırma uygulaması ile 

ilgili oldukça bilgi eksikliği olduğu görülmüştür. Dolayısı ile bu araştırma az da olsa 

kaynaştırma uygulaması konusundaki bilgi eksikliğini giderecek ve bu konudaki 

araştırma birikimine katkı sağalyqacalçtır. başarısını artırmak için normal çocuk 

annelerinin de bu sürecin içine girmelerini sağlayacaktır. 

Hala bu cümleleri yazabildiğime inanamıyorum. Bu cümleleri yazmaını sağlayan 

insanlara teşekkür etmenin yetersiz kalaca,ğını da biliyorum. 

"Hocam sizce bu tez bitecek mi?" somsuyla başladığım ve sonrasında da odadan 
! 

çıkarken biteceğine inandığım görüşmelerden sonra her zaman yanımda olduğunu 

hissettiğim hocam Yrd. Doç. Dr. Sema Şatu'ya benden akademik ve manevi desteğini 

esirgemediği için teşekkür ediyorum. 

"Her şeyden önce iyimser olmalısın, yo~sa hayatta hiçbir şeyin istediğin gibi olmaz" 

cümleleriyle şekillenmişti tezimin temell~ri. Bu cümleyle benden o günlerde fikirlerini 

esirgemeyen hocam Doç. Dr. Yıldız Uzuner' e teşekkür ediyorum. 

Görüşmeler için benden hiçbir yardımını esırgemeyen kaynaştırma öğrencısının 

annesine ve görüşmelere gönüllü katılan diğer ann el ere teşekkür ederim. 
ı 

Son güne bırakıp da zaman zaman zor <;!urumda bıraktığım gene de seve seve yardım 

eden ve desteğini hep yanımda hiss~ttiğim dostum Öğrt.Gör. Şerife Yücesoy'a, 
ı 

görüşmelere başlamadan önce görüşmelerin heyecanını benimle birlikte paylaşan ve 

elinden gelen her şeyi yapan dostum Gamze Aytekin' e ve aynı sınıfı paylaştığını 

dostum bu süreci benimle birlikte yaşay~ Hatice Hatiboğlu'na teşekkür ediyorum. 
ı 
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Yüksek lisans boyunca bana rahat bir çalışma ortamı sağlayan ve desteklerini 
! 

esirgemeyen sorumlu müdürümüz Mukadder Ulaşanel, Bahri Akçakavaklı ve diğer iş 

arkadaşıanma teşekkür ediyorum. 

Bazen kızdırsam da tezimi kendi tezi gibi sahiplenen ve umutsuzluğa düştüğüm . 

zamanlarda sürekli olarak el uzatan dostum Bülent Erdoğan' a teşekkürü bir borç 
ı 

biliyorum. 

Son olarak da canım aileme minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Ama dedim ya 

bütün teşekkürler yetersiz kalıyor ... 
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1.1. Özel Eğitim 

B@LÜM 1 
! 

b iRiş 

Eğitim insanların vazgeçilmez gereksinımlerinden biridir ve bugüne gelene değin pek 
ı 

çok değişimlere uğramış bir süreçtir. Ö~celeri yeni doğan bireylerin bağımsız yaşama 
ı 

becerilerini kazanması olarak görülen i eğitim, bugün dünyayı yönetecek bireylerin 

yetiştirilmesi olarak düşünülmektedir i{özbaba, 2000). Eğitim değişik biçimlerde 
ı 

tanımlanmaktadır. Turgut (1995) eğiti111i öğrencide istenilen davranışları geliştirmek, 
ı 

kusurlu davranışları düzeltmek, istenmeyen davranışları silmek gibi amaçları içine alan 
ı 

bir süreç olarak tanımlarken; Ertürk (i972) ise eğitimi, bireyin davranışında kendi 
ı 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenr.ik değişme meydana getirme süreci şeklinde 

tanımlamıştır. Bu tanımlardan eğitimin bir davranış değiştirme süreci olduğu 
1 

söylenebilir. ı. 

ı 

Eğitimin tanımındaki istendik yönde davranış değişikliği yapma ifadesi, özel eğitime 

gereksinim duyan bireylerin eğitimleri4deki temel noktadır. Özel eğitim, 30.05.1997 
ı 

tarihli Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK/573) şu şekilde tanımlanmaktadır: "Özel 
ı 

eğitim gerektiren bireylerin eğitim iHtiyaçlarını karşılamak için özel yetiştiritmiş 
ı 

personel, geliştirilmiş eğitim programla.J ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine 
ı 

uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.'l(s.1) 

ı 
Türkiye'deki özel eğitim hizmetleri özür gruplarına yönelik açılmış özel eğitim 

ı 
' 

kurumlannda yürütülmektedir. Özel eğÜim gerektiren öğrencilerin akranlanyla birlikte 

kaynaştırma ·olarak tanınilanan m~del i~inde nonnal okullarda eğitim görmeleri gerek 
ı 

kanunlar, gerek uygulamada gerekli öhemi görmektedir. Türkiye'de halen okul ve 

kurumlarda görme, işitme, ortopedik, z~hin özürlüler, süreğen hastalığı olanlar, uyum 
ı 
ı 

güçlüğü olanlar, dil ve konuşma güçlü.ğü olanlar, üstün ve özel yetenekliler olmak 
ı 

üzere yedi ayn gruba gerekli eğitim hizı;netleri sağlanmaktadır (1. Eğitim Şurası, 1999). 

Bu araştırmanın kapsamında zihin özfrrlü bireyler kapsamanda olduğu için ilerleyen 

bölümlerde yalnızca zihin özürlü bireylJrle ilgili bilgilere yer verilecektir. 
ı 

ı 



1.2. Zihin Özürlü Bireyler ve Eğitimiyi 

Eripek (1996) çalışmasında zihin özürlülbğü şu şekilde tanımlamıştır: 
ı 

"Geri zekalılık, hali hazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu, 
ı 

zihinsel işlevlerde önemli derecede normal altı, bunun yam sıra uyumsal beceri 
ı 

alanlarından (iletişim, öz bakım, e~ yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, 
ı 

kendini yönetme, sağlık ve güvenli~Ç, işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş ) 
! 

iki ya da daha fazlasında sınırlılıklal gösterme durumudur." (s.9). 

ı 

2 

Türkiye'de özel eğitime gereksinim du~an bireylerin eğitim aldığı kurumlar, ayrı özel 

eğitim okulları, özel eğitim kurumlarıl normal eğitim kurumlarındaki özel eğitim 
ı 

sınıfları ve normal eğitim okullarındaki hormal sımflar olarak gruplara ayrılmıştır. 
ı 

ı 
Özel Eğitim Okulları: KHK/573'te ye~ alan 18. maddede "Durumları ayrı bir okulda 

ı 

özel eğitim gerektiren bireyler için özüf ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı 
ı 

özel eğitim okulları açılır."(s.ll) ifadJsi yer almaktadır. Dolayısı ile bu okulların 
ı 

sadece bir özür türüne sahip öğrencilere fğitim hizmeti verdiği söylenebilir. 

.. ı 
Ozel Eğitim Kurumları: Aynı kararn~enin 19. maddesinde ise; 

"Özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim 4esteği sağlamak veya onlan iş ve mesleğe hazırlamak 

veya örgün eğitim programlarmdan yararlanaıjnayacak dururnda olanların temel yaşam becerilerini 

geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüzlü özel eğitim kurumlan açılabilir."(s.ll) 

ifadesine yer verilmiştir. Özel eğitim kurumları ise sadece bir özür türüne sahip 

öğrencilere değil, birden fazla özür türüne sahip öğrencilere hizmet vermektedir. 

ı 
Normal Eğitim Kurumlarındaki Özeıl Sınıflar: Normal ilk öğretim okullarında özel 

eğitime gereksinim duyan bireylerin ~erleştirilebileceği sımflar özel sımflardır. Bu 

sınıflar KHK/573 'te madde 20' de "Durumları ayrı bir sınıfla eğitilmeyi gerektiren 
ı 

öğrenciler için, özür ve özelliklerine före okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarında özel eğitim sımilan açılır." :Kararı yer almaktadır (s. ll). 

ı 
ı 

Normal Eğitim Kurumlarındaki rormal Sınıflar: KHK/573 madde 20'de 

"Durumları normal akranları ile birliKte eğitim görmeye uygun olan özel eğitim 
ı 

gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okulöncesi, ilköğretim ve 
! 
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3 

ı 
ı 

ortaöğretim okullarında sürdürürler."(s.111 ). Bu öğretim şekli kaynaştırma uygulamasını 

akla getirmektedir. l 

- ! 

i 

18.01.2000 tarihinde yürürlüğe gir~n 23937 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 

Yönetmeliği'nin 36. maddesine göre ot düzeyde zihinsel yetersizliği olan ilköğretim 
çağı çocuklan için kaynaştırma uygulamaları esas olmakla birlikte, gündüzlü 

ilköğretim kurumlan açılır. Yine aynı ~önetmeliğin 37. maddesinde ise; genel eğitim 
programlanndan yaradanamayan okul rncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki, ağır 

düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için gündüzlü özel eğitim 

kurumlan açılır. 

ı 

1.3. Kaynaştırma 

Son zamanlarda özel eğitimle birlikte kaynaştırma uygulamasına da önem verildiği 

görülmektedir. Önceden özel eğitime gtreksinim duyan bireyleri özel eğitim sınıfı ya 

da özel okullara yerleştirmek savun~lurken daha sonra bu uygulamanın bireyin 
ı 

sosyalleşmesini . engellediği ve topluma uyumunu zorlaştırdığı fark edilmiştir. Özel 

eğitime gereksinim duyan bireylerin oıJı öncesi dönemden itibaren normal çocuklarla 
i 

bir arada olmaları, özel eğitime gereksinim duyan kişilerin topluma uyumunu 
ı 

kolaylaştıracak ve sosyalleşmelerini sağlayacaktır (Metin, 1997). 
ı 

ı 
Özel eğitimde, öğrencinin ihtiyacına gö~e belirlenmiş eğitim programı ile en iyi eğitimi 

ı 

alması kaynaştırma içinde yer almaktad~r. Kaynaştırma, gerektiğinde sınıf öğretmenine 

ve/veya engelli öğrenciye destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile engelli 
ı • 

öğrencinin normal eğitim ortamlarında e,ğitilmesidir (Kırcaali- Iftar, 1992). 
. . . ._· . . ·. .· . 1 •. . 

O halde tanımlardan yola çıkarak kayn4ştırma uygun koşullarda gerçekleştirilirse özel 
ı 

gereksinimli öğrencilerin rahatlıkl~ yerleştirilebileceği ve gereksinimierin 

karşılanabileceği bir yerleştirme biçimi ?larak düşünülebilir. 

ı 



1.4. Kaynaştırma Uygulamasının Yas~l Dayanakları 

ı 
1.4.1. Dünyadaki Kaynaştırma Uygulamalarının Yasal Dayanakları 

ı 

ı 

4 

Son zamanlarda kaynaştırmanın bütün ı özürlü çocukları kapsamaya başladığı, genel 

eğitim kapsamında ve normal çocuklarıh devam ettiği sımflarda özürlü çocukların yer 

almasımn sağlanmaya başladığı görülmbktedir. Amerika' da 1986 yılındaki kongrede 
• ı • 

REI (Regular Education Initative: Nopnal Eğitim Insiyatifi) ile özel gereksinimli 

çocuklar ile akranlanmn bir araya gdtirilmelerinin yaygınlaştınlması ilkesi ortaya 

atılmıştır. 
i 

i 

Normal eğitim insiyatifinden daha öne~ özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için 
ı 

en az kısıtlayıcı ortam kavramımn getiHldiği PL 94-142 yasası çıkanimıştır (Salend, 
ı 

1984). Bu yasa özel gereksinimli çocukların eğitim programiarım ve eğitim yerlerini 
ı . . 

belirlemiştir (Gottlieb ve Leyser 1996)~ Bu yasayla birlikte özel eğitime gereksinim 
i 

duyan çocuklara ilgili hizmetler sunulmaya başlanmıştır. Böylelikle özürleri ne olursa 
ı 

olsun devlet tarafından eğitim verilmesi zorunlu kılınmıştır. 

1.4.2. Türkiye'deki Kaynaştırma Uygulamalarının Yasal Dayanakları 

2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuk!lar Kanununda kaynaştırma ile ilgili bir madde 
ı 

yer almamıştır. Ancak 30.07.1997 tarihli 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 
.. ı 

12. maddesinde "üzel eğitim gerektiren ~ireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim 

planları doğrultusunda akranları ile birllkte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda 

uygun yöntem ve teknikler kullanıl~ak sürdürülür." kararı yer almaktadır. Bu 
. . 1 .. 

kararname ile kaynaştırma uygulamasın~ gereği vurgulanmıştır. 

Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaıaJ dünyadaki yasal uygulamalarla paralel olarak 
ı .. 

Türkiye'de de hız kazanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı üzel Eğitim Hizmetleri 
1 

Yönetmeliği'nde kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan 

akranlan ile birlikte eğitim ve öğretimlbrini resmi ve özel okulöncesi, ilköğretim, orta 
ı 
ı 

Anadolu Universitesı 
Merkez Kütüphane 



5 

1 

ı 

öğretim ve yaygın eğitim kurumlarındaı sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim 
ı 

hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarını ifade etmiştir (2000). 
ı 
ı 

Bu yönetmelikte yer alan kaynaştırma il~ ilgili 68. maddedeki ilkeler şunlardır: 
ı 

a) Ö.zel eğitim gerektiren her bire~n akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim 
görme hakkı vardır, 1 ) 

ı 1 

b) Hizmetler bireylerin yetersifliklerine göre değil, bireylerin eğitim 

gereksinimlerine göre planlanır, 

c) Hizmetler okul merkezli olur, 
ı 
ı 

d) Karar verme süreci aile-okul-eğftsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi 
ı 

dayanışması içinde gerçekleşir, ı 
ı 

e) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir ve 
ı 

f) Kaynaştırma, bir program dahilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır. 
. ı 

ı 
Kaynaştl.rma uygulamasının sadece yasalarla desteklenmesi yeterli değildir. Bu 

uygulamanın tam ve doğru bir Jekilde uygulanabilmesi için göz önünde 

bulundurulması gereken etmenler vardır.l Bu etmenler aşağıda incelenecektir. 

1.5. Başarılı Bir Kaynaştırma Uygulalasmda Bulunması Gereken Unsurlar 
ı 
ı 

ı 
Kaynaştırmanın doğru ve uygun bir şekilde uygulanabilmesi için yapılması gerekenler 

ı 

oldukça fazladır. Bunlar, öğretmenler, lveliler, kaynaştırma öğrencileri, normal sınıf 
! 

öğrencileri, okul yönetimi, fiziksel ortam ve bireyselleştirilmiş eğitim programları 

olarak sıralanabilir (Batu, 2000). 

1.5.1. Öğretmenler 

Kaynaştırma uygulamasında yer alafak öğretmenierin sınıflannda kaynaştırma 

konusunda istekli ve özürlü öğrenciyi kabul edici bir tutum içinde olmalan 
ı 

gerekmektedir. Yapılan· araştırmalarıJ çoğunda, normal eğitim öğretmenlerinin 
i 

kaynaştırmaya ilişkin olumsuz tutumlaf sergiledikleri görülmüştür. (Gallagher, 1985; 
ı 

Hudson, Graham ve Wamer, 1979; R9isberg ve Wolf, 1986). Atay'ın (1995) özürlü 
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çocuklann kaynaştınldığı okullardaki ö~etmenlerin kaynaştırma programianna ilişkin 
ı 

tutumlann incelediği çalışmasında özprlü çocuklara uygun ortam sağlandığında 

kaynaştırma eğitiminin toplum için yar~lı olduğu düşüncesi ortaya çıkmıştır. Baykoç

Dönmez, Avcı ve Aslan (1997) ise ka~aştırma okullanndaki öğretmenierin özürlü 
ı 

ıı bireyleri ve kaynaştırmaya ilişkirt bilgi ve görüşlerin aldığı çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Katılımcılann çob kaynaştırmaya devam eden öğrencilerin 
ı 

toplumda yer alabilmelerinin önemli qlduğunu belirtmelerinin yanında bunun ıçın 
ı 

gerekli eğitsel yardımı da sağlayacaklanıiıı ifade etmişlerdir. 
ı 
ı 

Sımf öğretmeninin kaynaştırma uygulbasında istekli bir şekilde yer almasımn, 
sınıftaki normal öğrencilerin kaynaştıJa öğrencilerine karşı tutunılanın da etkileme 

ı 
olasılığı yüksektir. Bu durumda, öğretnlenin özürlü öğrenciye karşı olumlu ve kabul 

ı 
eder bir tutum içinde olması hem kendişi, hem normal öğrenciler ve özellikle de özel 

gereksinimli öğrenciler açısından, çok lbüyük önem taşımaktadır (Smith, Polloway, 

Patton ve Dowdy, 1995). Gans (11987) ise yaptığı çalışmada öğretmenierin 
ı 

kaynaştırmaya ilişkin gönüllülüklerinin kişisel ve kariyer özeliliklerine bağlı olduğunu 

ortaya koymuştur. Batu da (2000) Jaynaştırma okulunda çalışan öğretmenierin 
ı 

kaynaştırmaya ilişkin görüşü ve önfrilerini aldığı araştırma gerçekleştirmiştir. 

Kaynaştırma konusunda bilgilendirmenirt ve kaynaştırma öğrencilerinin velilerin okulla 

işbirliği içerisinde olmalanmn kaynaştıdnanın başansıyla ve kaynaştırma öğrencisinin 
ı 

gerek öğretmen gerekse normal öğrenc~ler tarafından kabulünü doğrudan etkilediğini 
ortaya koymuştur. 

1.5.2. Normal Öğrenciler 

. . . . . . . 

Kaynaştırma uygulamasının başanlı oljbil~esi için gerekli olan diğer bir unsur da 

sımftaki özürlü olmayan öğrencilerdir. Kaynaştırma uygulamasına ilişkin en iyi sonuç, 

özürlü olmayan öğrencilerin özürlü· öJencileri kabullenmiş olmalandır (Batu, 2000; 
ı 

York, Vandercook, Mcdonald, Heise~Neff ve Caughey, 1992). Kaynaştırmanın 
hedeflerinden birinin de özürlü öğren~ilere özürlü olmayan akranlanyla etkileşim 

ı 

kurma ve özürlü olmayan akranlan t~afından sosyal kabul görme fırsatı vermek 

olduğudur. Bu hedefın gerçekleştirilebil~esi için sımf öğretmeninin sınıfındaki özürlü 

olmayan öğrencileri, sımflannda bir kataştırma öğrencisinin yer alacağım konusunda 

ı 
ı 
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ı 

bilgilendirmede önemli bir rol oynadığı ı görülmektedir (Allan ve Sproul, 1985; Lewis 

ve Doorlag, .1987). 1 

ı 
ı 

Normal öğrencilerin kaynaştırma öğrenbisine sınıf içinde ve dışında yardımcı olması 
konusunda göz önünde bulundurulması! gereken nokta görevlendirilecek öğrencilerin 

ı 

bu iş için gönüllü olmalarıdır. A~anyazın incelendiğinde normal alaanların 
' 

görevlendirilmesinin, akademik çalışmalarda kaynaştırma öğrencisine yardımcı olmak 
ı 

ve sosyal beceriterin öğretilmesinde model olmak şeklinde yapılabileceği 
ı 

görülmektedir (Batu, 2000; Lewis ve ~oorlag, 1987; Shokoohi-Yekta, Nietupski ve 

Gable, 1996). i 

Normal gelişim gösteren öğrenci açısıldan kaynaştırma uygulamasına bakıldığında, 
ı 

özürlü çocukla bir arada olan çocuklar ~endisinden farklı olan bireylere karşı olumsuz 
ı 

tutumlarını değiştirebilecek ve bu duru.Jıa uygun sosyal beceriler geliştirebileceklerdir 
(Avcı, 1998). 

1.5.3. Kaynaştırma Öğrencileri 

Özürlü çocuğun kaynaştırma programımİ katılmasına karar verirken belirli akademik ve 
ı 

sosyal davranışlar önkoşul niteliği taşıfınaktadır. Bunlar, kaynaştırma sınıfında sınıf 

kurallanna uyabilmesi, arkadaşlarıyla blumlu etkileşirnde bulunabilmesi ve sınıfın 
ı 

düzeyine uygun olması gibi davranışlaırdır. Eğer özürlü çocuk bu ölçütlere uyuyorsa 
ı 

kaynaştırma sınıfında yer alır (Dean ve ~ettles, 1987). 

ı 
ı 
ı 

Kaynaştırma uygulaması sayesinde özürlü birey özürlülerin bulunduğu bir çoğunluktan 

. ziyade t~plumun bir parçası olacaktır. dğrenci, kaynaştırma eğitim ortamında var olan 
ı 

performansını en üst düzeyde kullanatlilecek ve özel eğitim okullannda daha fazla 
ı 

ilerleme kaydedecektir (Atay, 1995). 

Kaynaştırma öğrencisinin sınıf içinde U:abul görememesinin en önemli nedenlerinden 
ı 

biri ise, sosyalleşme konusunda yaşad~lan eksikliktir (Lewis 've Doorlag, 1987). Bu 

nedenle de, kaynaştırma öğrencisi için Jaynaştırmaya başlamadan önce, sosyalleşmeye 
yönelik etkinlikler düzenlenmelidir. *aynaştırma uygulaması başladığında da ilk 

ı 

ı 
ı 
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ı 
haftalarda bir-iki normal gönüllü öğrenliyi görevlendirmek, kaynaştırma öğrencisinin 

sınıfa alışmasını kolaylaştırabilir. 1 

ı 
Salend (1984) yaptığı çalışmada, özürlü öğrenci ile ilgili olarak, kaynaştırma 

ı 
uygulamasının başarısının sadece yapılacak· hazırlık etkinliklerine değil, daha sonra 

yapılacak çalışmalara da .bağlı olduğunk ifade etmiştir. Özürlü öğrenci kaynaştırma 
ı 

ortamına yerleştirildiğinde, gösterdiği gelişim düzenli olarak gözlenıneli ve 

değerlendirilmelidir. 

1.5.4. Okul Yönetimi 

Kaynaştırmanın başanlı bir şekilde uygulanabilmesi için diğer bir önemli etmen de 
ı 

okul yönetimidir. Okul yönetiminin ka[ynaştırmamn gereğine ve önemine inanması, 
ı 

kaynaştırma uygulamasının içinde yar olan diğer etmenlerin de başarıyla 

uygulanmasını sağlayacaktır. Bu, şu ahiama gelmektedir; hem öğretmenlerin, hem 

nonnal öğrencilerin, hem de diğer +rsonelin kaynaştımıa öğrencilerine yönelik 

. tutumunun olumlu olma olasılığı artac~ır. Ayrıca, okul yönetiminin özel eğitimcilerle 

işbirliğinde bulunması, diğer öğretmeniere ve okul personeline model olacak ve onları 

olumlu yönde etkileyecektir (Stainback + Stainback, 1996). 

ı 

Okul içinde öğretmenleri birbirlerine ı yardım etmeleri konusunda teşvik etmek, 

birbirine yardımcı olanları ve işbirliği içinde çalışanları ödüllendirmek, hem işbirlikçi 

davranışların ortaya çıkması olasılığı~, hem de okul içindeki paytaşırncı ortam 

özelliğini artıracaktır (Stainback ve Stairlback, 1996). 

1.5.5. Fiziksel Ortam 

Kaynaştırma uygulamasının yapılacağı! fiziksel ortam da kaynaştırmanın başansına 
ı 

katkıda bulunan diğer önemli bir etm9ndir. Fiziksel ortam, sınıf ve sınıfla bulunan 

eşyalardan oluşmaktadır. Fiziksel o~amın düzenlenmesinin davranışlar üzerinde 

doğrudan bir etkisi vardır (Lewis ve Dodrlag, 1987). 
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ı 

ı 
İlk ve en önemli nokta olarak, sınıf ıiçinde fiziksel ortamın elverdiğinden ya da 

öğretmenin ilgilenebileceğinden daha fazla sayıda öğrenci bulunmamalıdır. 
ı 

Kaynaştırmanın başarılı bir biçimde uyroılanabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının en 

fazla 25-30 arasında olmasının ideal oldJğu öne sürülmektedir (Allan ve Sproul, 1985) 
ı 

ı 
Sınıfta bulunan öğrenci sayısının, öğr,tmenlerin . kaynaştırmayı kabul etmelerini de 

etkilediği görülmektedir. Ma.IJ.dell ve ~train (1978) yaptıklan araştırma sonucunda, 

sınıfında fazla sayıda öğrenci olan öğrehnenlere göre daha az sayıda öğrenciyle ders 
ı 

yapan öğretmenierin kaynaştırmaya k!arşı daha olumlu tutum içinde olduklannı 

belirlemişlerdir. Batu da (2000) yaptı~ı çalışmada, kaynaştırma öğrencisi bulunan 

sınıfta derse giren öğretmenierin sınıflbda bir, en fazla iki kaynaştırma öğrencisi 
ı 

bulunması durumunda başarılı olabilec~klerini ifade ettiklerini belirtmiştir. Yine aynı 
ı 

öğretmenler, sınıftaki kaynaştırma öğre,cisi sayısının birden fazla olduğu durumlarda 

da öğrencilerin özür türlerinin aynı olmakını tercih edeceklerini belirtmişlerdir. 
ı 

ı 
1.5.6. Bireyselleştirilmiş Eğitim P~ograınları 

. ı 

Kaynaştırma uygulamasının başarıyla 1 gerçekleştirilebilmesi ıçın bireyselleştirilmiş 
ı 

eğitim programlannın hazırlanması ön'emli bir etmendir. Bireyselleştirilmiş eğitim 

programlan hazırlandığında ya da vı olan program bireyselleştirildiğinde, özel 

gereksinimli öğrencinin öğrenmesi gere~en beceri ya da kavramı daha çabuk ve etkili 

bir şekilde öğrenmesi sağlanmış olacak+ 

ı 

Bireyselleştirilmiş eğitim programınıni ilk basamağı, tarama ve göndermedir. Bu 
ı 

aşamada, sorunun ne olduğu, bu soruna karşın ne yapılabileceği, gönderilen yerde daha 
. . . . . . . ı . 

detaylı değerlendirme yapılabileceği, bilgilerinkimler tarafından toplanacağı belirlenir. 

Daha sonra değerlendirme yapılır. Bu aşamada bireyin özüre sahip olup olmadığı, 

özürü varsa bunun .~e tür bir özür ol1uğu ve b~reyin öz~l eğitime ge.re~sinimi olup 

olmadığı saptanır. Uçüncü aşamada özürlü bireyın nasıl bır programa ıhtıyacı olduğu 

belirlenir (Akçamete, 1997). Bu aşamJ özürlü öğrencinin kaynaştırma sınıfı ile ilgili 

tüm alanlardaki işievde bulunma düz~ belirlenmesidir. Kaynaştınna öğrencisi bu 

alaniann hepsinde sınıf düzeyinin altıncıa olabileceği gibi, sadece bazı alanlarda sınıf 

düzeyinin altında olabilmektedir. Diğ~r bir basamakta ise özürlü öğrencinin sınıf 
ı 
ı Anadolu Universitesi 

Merkez Kütüphane 
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ı 

ı 
düzeyinden geri olduğu alaniann belirlebesi ve öğrencinin gereksinimlerine yönelik 

amaç saptanmasıdır. Öğrencinin işlev~el olarak en çok kullanabileceği amaçlan 

saptamak oldukça önemlidir (Kırcaali-iftar, 1998). Amaçlar belirlendikten sonra ise 
ı 

öğretim planlan yapılır. Bu aşamada ı ise hangi öğretim yöntem ve tekniklerinin 

kullanılacağı belirlenir. En son aşariıa is6 değerlendirmedir. Bu aşamada ise programın 
ı 

verimli işleyip işlemediği, programı i)ileştirmek için neler yapılabileceği belirlenir 

(Akçamete, 1997). 

1.5.7. Aileler 

Özürlü ve normal çocuğa sahip anne babalar kaynaştırma sürecinde yer alan 

bireylerdir. Çocuğun yaşamda ve kişili~inde önemli bir yere sahip olan ve çocuğun 
ı 

model aldığı anne- babanın özürlflerle ve kaynaştırmayla ilgili görüşleri 

kaynaştırmanın başansını önemli ölçü~e etkilemektedir (Baykoç-Dönmez, Aslan ve 

Avcı, 1998). ı · 

ı 
Kaynaştırma programının uygulanaca~ sınıfta normal çocuklann aileleri ve özürlü 

çocuğun ailesi bu uygulama hakkında Jilgilendirilmeli ve her iki gruptaki ailenin de 
ı 

endişe ve kaygılan azaltılmaya çalışılmalıdır. Uygulamalar devam ederken her iki 

gruptaki aileler için de iletişim lve kaynaşmayı sağlayabilecek etkinlikler 

düzenlenmelidir. Orneğin Ryndak, powning, Morrison ve Williams (1990) 

kaynaştırmanın başanlı olabilmesi içini özürlü öğrencilerin anne babalanyla yaptığı 
ı 
ı 

çalışmada anne babalann okulla işbirliği içerisinde olmalannın ve özürlü çocuğa 
ı 

sürekli destek olmanın önemini ortaya koymuşlardır. Palmer, Puller ve Arrora (2001) 
ı 

ise özürlü öğrencilerin anne babalanlun kaynaştırmayı destekleme nedeni olarak 
. . ı . . . ·. 

Çocuklannın normal sınıflarda daha fazla öğreneceklerini düşünmeleri, kaynaştırrn:aya 
ı 

karşı çıkaniann ise çocuklannın özürünün ağır olması nedeniyle programdan yeterince 
ı 

yararlanamayacaklannı düşünmeleri old~ğunu ortaya koymuştur. 

ı 
Kaynaştırma uygulamalannda hem nodnaı çocuk anne-babalan hem de özürlü çocuk 

ı 
anne-babalannı uygulamanın içeriği hakkında aydınlatmak, onlann görüşlerini almak 

ı 
ve gerekiyorsa uygulamanın başanlı 91an yönleri hakkında somut örnekler sunmak 



ll 

ailelerin kaynaştırmayı 

(Darıca, 1992). 

ve kaynaştırma öğrencisini kabulünde oldukça önemlidir 

ı 
ı 

Aileler kaynaştırma uygulaması sırasıJda öğretmenin en iyi destekçileri olabilirler. 
ı 

Bazı aileler çocuklannın kaynaştınlm~sı için çok istekli olabilirken, bazı aileler 

kaynaştırma konusunda çeşitli kaygı~ara sahip olabilirler (Batu, 2000). Ailenin 
ı 

kaynaştırmaya istekli olması kaynaştıılnanın başarıyla uygulanabilmesinde oldukça 
ı 

önemli bir rol oynamaktadır. Böylece rğretmenin aileyi yardımcı olarak kullanması 

kolaylaşmaktadır. Eğer aile kaynaştırm~n yaranna inanmıyorsa, öğretmenin aileden 
ı 

yardım alma olasılığı düşecektir (Salen4, 1998). 

ı 
Normal öğrencilerin ailelerinin de kaypaştırma öğrencilerini kabul eder bir tutumda 

ı 

olmaları önemlidir. Bu yüzden de nonhal öğrencilerin aileleri için de kaynaştırmaya 

hazırlık etkinlikleri düzenlenmesi gerek~i görülmektedir (Salend, 1998). 
ı 

ı 
ı 
ı 

Her iki grupta bulunan aileye bilgilendirme çalışmalarının v~ seminerierin yapılması, 
ı .· 

deneyimli kişilerin toplantılara çağnl~ak deneyimlerini paylaşmaları başarılı bir 

kaynaştırma uygulaması için önemli etlq.nlikler arasında yer almaktadır. 
ı 

ı 

Sonuç olarak, kayaaştırma uygulaması~da olan özel gereksininıli bireyi, birey olarak 

kabul ettikten sonra, özel gereksinimli bireyin de akranlarıyla birlikte olmasını 

sağlayacak sürecin başarılı olması öndmlidir. Özel eğitime gereksinim duyan bireyi 
ı 

kabul etmenin yanında yukanda sıralaran etmenlerin göz önünde bulundurulması ve 

bunların birbirleriyle etkileşimleri de başarılı bir kaynaştırma uygulaması için oldukça 

önemlidir. .· ı . · ·. 

. . ı 

ı 
ı 

1.6. Kaynaştırmaya Hazırlık Çalışmaları 

Okulda görev alan öğretmenierin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle 

okullardaki öğretmenlerle düzenli tbplantılar gerçekleştirilmelidir. Normal sınıf 
ı 

öğretmenleri gibi normal öğrencilerin qe bilgilendirilmesi için toplantılar yapılmalıdır. 
ı 

Kaynaştırma öğrencileri de kaynaştıhnaya hazırlamak için bir takım etkinlikler 

yapılabilir. Bunlar; normal sınıfla becflerin kazandınlması, sosyal beceri öğretimi vb. 
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çalışmalar yapılabilir. Okul yönetimi is~ bu konuda kaynaştırmanın yararına inanması, 

öğretmenierin bilgilendirilmesi, sımflara verilecek öğrenci sayıları, fiziki ortamının 

düzenlemesini sağlamalıdır. Aileler ise ~em normal öğrenci anne-babalannın hem de 

özürlü öğrenci anne-babalarımn bu koruda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.Bunun 

için toplantılar, seminerler düzenlenebilit. 
ı 

1.7. Zihin Özürlü Öğrencilerin Kaynattırılması İle İlgili Yapılan Çalışmalar 
ı 

ı 
Son zamanlarda dünyada özürlü birey\erin normal gelişim gösterenierin bulunduğu 

eğitim ortamiarına yerleştirildiği görütlnektedir. Kaynaştırma uygulamasımn özürlü 

bireylerin sahip olduğu potansiyeli eJ üst düzeye çıkarabileceği savunulmaktadır 
(Civelek,1997). Ancak, bu konu ile ilgi~i uygulamada görülen eksiklikler bulunmakta 

bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar da rınırlı sayıda kalmaktadır. 

Kaynaştınna uygulaması ile ilgili öğreLenlerle, özürlü çocuk anne-babalanyla, okul 
ı 

yöneticileriyle, ilgili olarak yapılan araşrırmalara rastlanmasına rağmen, normal çocuk 

anne-babalarıyla yapılan araştırmaların oldukça sımrlı olduğu görülmüştür. 
ı . 

ı 

Gottlieb ve Leyser (1996) normall sımflardaki öğrencilerin anne-babalarımn 

kaynaştırmaya ilişkin tutumları 1 O yıl arayla iki kez değerlendirmişlerdir. Her ikisinde 
ı 

de ailesinde özürlü birey bulunan anntbabalann tutumları ile ailesinde özürlü birey 

bulunmayan anne-babaların tutumları karşılaştınlmıştır. 2X2 varyans analizi sonuçları 
ı 

önemli bulguları ortaya koymaktadır. IAraştırmamn göze çarpan bulgusu, ailesinde 

özürlü birey bulunan ailelerin ikinci de~erlendirmede olumlu tutumlar sergilemesidir. 

Ailesinde özürlü birey bulunmayan ailel~rin tutumlarında ise değişiklik bulunmamıştır. . . .ı . . 
ı 
ı 

Baykoç-Dönmez, Aslan ve Avcı (199'P yaptıkları başka bir çalışmada kaynaştırma 

uygulamasında yer alan ya da almayaninormal öğrenciler ve velilerinin, kaynaştırma, 
özürlü bireyler ve onlann eğitimleriıe yönelik duygu ve düşüncelerini saptamak 

amacıyla öğrenci ve velilerine anket uygulamışlardır. Araştırma sonucunda öğrenci ve 
ı 

velilerin özürlü bireylere yardım etme i ile ilgili olarak istekli olduklan, ancak zihin 

özürlü bireylerle eğitim alma konusunCia diğer özür gruplarına göre daha az istekli. 

oldukları görülmüştür. 
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ı 
ı 
ı 

Özbaba (2000) okulöncesi eğitimcilenn ve normal çocuk ailelerinin özel eğitime 

gereksinim duyan çocuklar ile normal lçocuklann kaynaştınlmasına ilişkin tutumlan 

belirlenmiştir. Bu çalışmada İstanbul'd~ 300 veli ve 32 eğitimci olmak üzere toplam 
ı 
ı 

332 katılımcı yer .almıştır. Kaynaştırma luygulamasımn yapıldığı bir okulöncesi eğitim 

kurumuna devam etmekte olan özürlü v} özürlü olmayan çocuğa sahip anne-babalarla, 
ı ' 

bu kurumda görev yapan okul öncesi' eğitim öğretmenleri yer almıştır. Bu amaca 

yönelik olarak anne-habalara kişisel b~lgi formu, eğitimcilere yönelik kişisel bilgi 
ı 

formu ve kaynaştırmaya karşı tutum ölçeği hazırlanmıştır. Bulgulara bakıldığında, 
ı 
ı 

normal çocuk anne-babalanmn özürlü çocuğa sahip olmasımn, okul öncesi dönemde 

kaynaştırmaya karşı tutumlanm etkiley1bilirken, öğretmenierin özel eğitim konusunda 

bilgi sahibi olmalanmn, okulöncesil dönemde kaynaştırmaya karşı tutumunu 

etkilemediği saptanmıştır. Özürlü çocfa sahip anne-babaların okulöncesi dönemde 

tutumlanmn olumlu olduğu, özürlü çoc~ldanmn özür türünün ise tutumlarında olumsuz 

bir etkiye yol açtığı saptanmıştır. 

Baykoç-Dönmez, Aslan ve Avcı (1998) özürlü ve özürsüz çocuğa sahip anne-habalann 

özürlülülere ve kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini almışlardır. Bu araştırmada 109 

özürlü öğrenci velisi ile 233 normal öıenci velisi yer almıştır. Araştırma verilerinin 
ı 

toplanması sırasında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. 
ı 

Normal çocuğa sahip anne...,babalarla ~zürlü çocuğa sahip anne-habalann özürlerin 
ı •• 

isimlendirilmesi konusunda bir farklilık görülmemiştir. Ozürlü çocuğun arkadaş 

seçimleri konusunda ise önemli bir f~k görülmüştür. Normal çocuk anne-balanmn 
ı 

özürlü çocuk anne-habalanna göre sahi~ arkadaş seçimleri konusunda daha az bilgiye 
ı . 

olduklan saptanmıştır. Özürlü çocuk ı velileri özürlü çocuklan için üzüldüklerini 
. . . ı . 

belirtirlerken, normal çocuğa sahip veliler özürlü çocuklann da kendi çocuklan gibi 

olduğunu düşündüklerini ifade etmişler~ir. Özürlü çocuğa sahip veliler, özürlü bireyler 

için en uygun eğitim düzenlemesinin tab kaynaştırma olduğunu ifade etmişler, normal 

çocuğa sahip veliler ise aynştınlmış eğ~timi en uygun eğitim şekli olarak gördüklerini 

ifade etmişlerdir. 



14 

Türkiye'de genel eğitim kapsamı içerisibde yer alan kaynaştırma uygulaması ile ilgili 

çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Ykpılan araştırmaların daha çok anket yoluyla 
ı 

gerçekleştirildiği görülmüştür. Anket fıraştırmalarında bir dizi soru hazırlanır ve 

görüşülen kişi sorulara istediği tarzda v~ öznel olarak cevap verir (Yıldınm ve Şimşek) 
1 

Normal çocuk annelerinin zihin ökürlü öğrencilerin kaynaştınlmasıyla ilgili 

görüşlerinin alındığı sımrlı sayıda kaştırmanın olduğu saptanmıştır ve bu 

araştırmalarda anket yoluyla veriler eide edilmiştir. Ancak bu araştırmaların veri, 

toplama açısından zenginleştirilmesi gerekliliği düşünülerek yan yapılandınlmış 

görüşmeler yoluyla normal çocuk 

planlanmıştır. 

1.8. Amaç 

jelerinin derinlemesine görüşlerinin alınması 

ı 

ı 
Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde~ bir ilköğretim okuluna devam eden bir zihin 

özürlü kaynaştırına öğrencisinin bulunruııu sımfta, nonnal öğrencilerin . annelerinin 

kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin alın:tnasıdır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. Normal çocuk annelerinin 1 

. ı 

1. Kaynaştırma uygulamasından haberleri var mı? 
2. Kaynaştırma uygulamasında yJr alan özel gereksinimli öğrenci ile kendi 

çocukları arasındaki benzerlikleri ve farklılıklar nelerdir? 
ı 

3. Kaynaştırma uygulamasımn yararları hakkındaki görüşleri nelerdir? 
ı 

4. Kaynaştırma uygulaması ile ilgili yapabilecekleri çalışmalar nelerdir? 
ı 

5. Kaynaştırma öğrencisinin velilerine nasıl destek olabilirler? 
ı 

6. Kaynaştırma uygulaması ile ilgilf 

a} Sımf öğretmeninden •· 

b) Arkadaşlanndan 

c) İdareden 

d) Diğer velilerden 

d) Diğer kaynaştırma öğrencilerihin velilerinden 

e) Yasalardan 

beklentileri nelerdir? 
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ı 

1.9. Önem 1 

ı 
Kaynaştırma uygulamalan son yıllarda önem kazanmıştır. Kaynaştırma uygulamasının 

ı 

ilköğretimdeki yeri oldukça önemlidir.! 573 Sayılı Özel Eğitim Kanun Hükmünde 

Kararname' de ilk olarak kaynaştırm~n tanımı ve eğitim ortamlannın yer aldığı 
gözlenmektedir. Kaynaştırma programı! her eğitim düzeyinde yer almasına rağmen 

yaygın olarak ilköğretİrnde uygulanm~adır. Sınıflarda uygulanan programın ise, 
ı 

Rehberlik Araştırma Merkezinin karanyla ilkokul müfredat programı olduğu 
ı 

görülmektedir (Demirtel, 1997). j 

Kaynaştırma uygulaması ile ilgili görüşırin alındığı araştırmalara bakıldığında, özürlü 

öğrencilerin aileleri ve kaynaştırma sımfında yer alan öğrencilerin bulunduğu sınıftaki 

öğretmenlerin, özürlü çocuğun anne-babasının görüşlerinin alındığı görülmüştür. 
ı 

Kaynaştırmanın başansını etkileyen 1nemli etmenlerden birisi de normal çocuk 

velilerinin görüşleridir. Normal öğrencilerinin velilerinin görüşlerinin alındığı sınırlı 

sayıda araştırmalara rastlanmıştır. Bu 4edenle bu araştırmanın alanyazma bu yönde 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. : 

Bu araştırma için Eskişehir ilinde var olan bir ilköğretim okulu seçilmiştir. Bilindiği 

gibi kaynaştırmanın başanlı olmasında hormal çocuk velileri önemli bir etmendir. Bu 

nedenle normal çocuk velilerinin göriişlr alınması önemlidir. 

1.10. Sınırlılıklar ı 

• • ı •• 

Araştırma sadece bir ilk öğretim okulu i~e sınırlıdır. Dolayısıyla araştırma sadece 

gönüllü olarak katılan sekiz anneden alınan görüşlerle sınırlı kalmıştır. 

Anadolu Universitest 
Merkez Kütüphan~ 



ı 

ı 

ı 
BÖLÜM2 

ı 
ı 

YaNTEM 
ı 

Bu bölümde araştırmanın modeli, katılımcıların özellikleri, verilerin toplanması ve 

verilerin çözümlenmesi yer alacaktır. 

ı 

ı 

2.1. Araştırma Modeli j 
Araştırma, betimsel yöntemle gerçekleş irilmiştir. Veri toplama tekniği olarak ta yarı 

yapılandınlmış görüşme tekniği ku11Jlmış, türnevarım ile analiz edilmiştir. Nitel 

araştırma; "gözlem, görüşme ve dokümJn analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
ı 

kullanıldığı, algılar ve olayların doğal oıftamda gerçekçi ve bütünsel bir biçimde ortaya 

kanmasına yönelik nitel bir sürecin izleJdiği araştırma biçimidir" (Yıldınm ve Şimşek, 
1999, s.19). ı . 

ı 
ı 

Nitel araştırmada en yaygın olarak k~Uanılan üç tür veri toplama tekniği vardır: 
görüşme, gözlem ve yazılı doküm+ incelenmesi (Yıldının ve Şimşek, 1999). 

Görüşme, bir kişiyle ya da grupla yapılan amaçlı söyleşilerdir (Patton, 1990). Görüşme 

en yaygın gruplama şekliyle, yapılandı~lmış görüşme, yapılandınlmamış görüşme ve 

yan-yapılandınlmış görüşme şeklinde ~ımflandınlabilir (Babbie, 1995; Berg, 1998; 

Gorden, 1987; Nieswiadomy, 1993). 1 

ı 
Yapılandırılmış görüşmede kendisiyle ıgörüşülen kişilere görüşmeler sırasında aynı 

ı 
uyaran verilmeye çalışılır (Berg, 199~). Kendisiyle görüşülen kişilerden alınacak 

yamtların tümü önceden hazırhimr. Gdrüşülen kişinin vereceği yamtı bu seçenekler 

arasından seçmesi istenir. 

Yapılandırılmamış görüşmelerde sorular daha önceden hazırlanmaz. Sadece konu 

başlıkları belirlenir (Berg, 1998). Öme~in; konu normal çocuk anne babalanmn zihin 
ı 

özürlüler hakkındaki görüşlerini almak ise zihin özürlü öğrencilerin kim olduğu, 

eğitimleri, toplum içinde yerleri gibi Jonu başlıkları belirlenebilir. Görüşmeci, konu 

ı 



17 

başlıkları çerçevesinde görüştüğü kişiniJ aniattıklarından yola çıkarak soruları sorabilir 

(Berg, 1998). 1 

ı 

ı 
ı 

Yarı-yapılandırılmış görüşmelerde ise bir dizi soru hazırlanır, hazırlanan sorulann 

tamamı her görüşüten kişiye yöneltilir. E~er bir sorunun cevabı verilirken başka bir soru 

da cevaplandıysa soru tekrar sorulmaz }ıa da cevabın tam verilmediği düşünütüyorsa, 
soru sorulurken "Az önce bu konuyla lilgili söyledikterinize eklemek istediğiniz bir 

nokta var mı?" diye sorulur. Bu tür i görüşmede, görüşüten kişinin gereksinimleri 

doğrultusunda araştırmacı soruları sonırken sorulara ilişkin ek açıklamalar yapabilir 
ı 

(Berg, 1998). Yarı yapılandınlmış ı görüşmeler hem verilerin nicel olarak 
ı 

değerlendirilmesi hem de derinlemesine verilmiş olan yanıtların nitel olarak analiz 

edilmesini sağlamaktadır (Gay, 1996). ! 

ı 

2.2. Verilerin Toplanma Süreci 

Araştırmanın verilerinin toplanması nitel ven toplama tekniklerinden . yarı

yapılandınlmış görüşmeler yoluyla gTrçekleştirilmiştir. ·Görüşmelerde katılımcılara 

aşağıdaki sorular sorulmuştur: 1 

ı 
ı 

2.2.1. Görüşme Soruları 1 

ı 
ı 

ı 
1. Çocuğunuzun devam ettiği sınıfla bir özel gereksinimli bir öğrenci olduğundan 

haberiniz var mı? 1 

2. Kaynaştırma uygulamasında yer aıari özel gereksinimli öğrenci ile sizin çocuğunuz 
. . ı . 

arasındaki benzerlikleri sıralayabilir 'misiniz? · 

3. Kaynaştırma uygulamasında yer aıJ özel gereksinimli öğrenci ile sizin çocuğunuz 
arasındaki farklılıkları sıralayabilir Jisiniz? 

4. Kaynaştırma uygulaması hem özel ge~eksinimli çocuk hem de sınıfla bulunan normal 
ı 

çocuklar için daha farklı nasıl uygıı.lanabilir? ( örn; kaynaştırma saatleri, program 
ı 

vb.) ' 

5. Özel gereksinimli çocuğun sizin çoluğunuzla bütün derslerde bir arada olmasının 
özel gereksinimli çocuğa nasıl bir kdtkı getireceğini düşünüyorsunuz? 

ı 
ı 

ı 
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6. Özel gereksinimli çocuğun sizin çoc~ğunuzla bütün derslerde bir arada olmasının 
sizin çocuğunuza nasıl bir katkı getirJceğini düşünüyorsunuz? 

7. Bildiğiniz özür türlerini sıralayabilir 1siniz? 

8. Sizce hangi özür türünde çocuklar kayı;ıaştırma sımfında olmalı? 
. . ı 

9. Kaynaştırma uygulamasında olan !çocukların bu eğitim sürecinden ne kadar 
i 

yararlandığını düşünüyorsunuz? 1 

ı 
10. Kaynaştırma uygulamasına yönelik sinıf öğretmeniyle ne gibi çalışmalar yaptınız ya 

ı 

ll 
dKa yaparsınız?··~ . . . ı· . 1 ı d ·ı . 1 b' ·ı . . . . ? Onl 

. aynaştırma ogrencısının ve ısıy e ya a aı esıy e ır ı etışımınız var mı. ara 

nasıl destek olabilirsiniz? ı 
ı 

12. Özel gereksinimli öğrenciye sahip anne babanın yerinde olsanız kimden ne 

beklersiniz? ı 
a) Öğretmeninden, 

b) Arkadaşlarından, 

c) İdareden, ) 

d) Diğer velilerden, 1 

d) Diğer kaynaştırma öğrencilerinin felilerinden, 

e) Y asalardan, 1 

ı 

13. Kaynaştırma uygulamasıyla ilgili son olarak neler söyleyebilirsiniz? 
ı 

2.2.2. Pilot Görüşme 

Araştırmacı sorulan hazırladıktan sonra !niteliksel araştırma yöntemleri dersine katılmış 
- ı 

ve pilot görüşme yapmadan önce derse 1iğer katılanların da fikri alınmıştır. Araştırmacı 

soruları hazırladıktan sonra, araştırmanı:q katılımcılarıyla görüşmelere başlamadan önce, 

araştırma kapsamında olmayan bir veıj· ile bir pilot görüşme ·yapmıştır. Bu. görüşme 
ı 

araştırmacı ve bir uzman tarafindan ~inlenerek sorulann soruluş şekli ve soruların 

soruluş sırası değerlendirilmiş ve sorJıarın mümkün olduğunca önceden belirlenmiş 
ı 

olan sırayla sorulmasına karar verilmiştir. Görüşme sırasında cevaplanamamiş soru 

varsa görüşme sonunda tekrar sorulmuşdrr. 
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2.3. Görüşmelerin Yapılması 

2.3.1. Görüşme İlkeleri 

Görüşme sorulan belirlendikten sonra sorular sıraya konmuş ve katılımcılara belirlenen 
ı . 

sırayla sorulmuştur. Sorular cevaplanırken sorulan·soruyla birlikte başka sorunun cevabı 

da alınmışsa, o soru tekrar sorulmamı~tır. Görüşmeler sırasında sorular sorulurken, 

annelecin anlamadıklan sorular olduğuntla kendilerine yönlendicici olmayacak şekilde 
- ı 

açıklama yapılmıştır. Omeğin; Kaynaştıima uygulamasında olan çocuklann bu eğitim 
ı 

sürecinden ne kadar yararlandığım düşfüyorsunuz? sorusuna sadece akademik değil 

başka nasıl yararlanabilir şeklinde açıktama yapılmış, böylelikle katılımcımn soruyu 

anlaması ve cevaplaması kolaylaştınlmjya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler sırasında 

araştırmacı tarafından öğrencinin ve katılımcıların kendi isimleri kullanılmıştır. Daha 
ı 

sonrasında her bir katılımcıya ve kaynaştırma öğrencisine etik açıdan kod isim 

verilmiştir. 1 

' 

ı 
2.3.2. Araştırmanın Yapıldığı qkul ve Sınıf 

. ı 
ı • 

Araştırma kaynaştırma uygulamasımn devam ettiği bir Ilköğretim Okulunda, okulun 

müdüründen alınan sözlü izinle gerJekleştirilmiştir. Bu okulda yedi öğrencinin 
ı 

kaynaştırmaya devam ettiği okulun mü~ür yardımcısı ve rehber öğretmen tarafından 

saptanmıştır. Araştırmaya orta öğretim 1 üçüncü sınıfa devam eden özel gereksinimli 
! 

öğrencinin kayıtlı olduğu 8-E sımfında bulunan normal öğrencilerin anneleri alınmıştır. 
! 

Diğer kaynaştırma öğrencilerinin bulun~uğu sımf öğretmenleriyle de görüşülmüş ancak 

yapılacak araştırma konusunda Emre'niJ bulunduğu sımfın öğretmeninin daha ılımlı ve 

gönüllü olduğu görülmüştür .. Ayrıca eJ azından kaynaştırma uygulamasında yer alan 
ı ·. . 

öğrenciyi en azından iki yıl tanıyan annFlerin bululınıası bir ölçüt olarak belirlenmiştir 

Bu nedenle Emre 'nin bulunduğu sımf se~ilmiştir . 



2.4. Araştırmaya Katılacak Annelerin Özellikleri 
ı 

ı 
2.4.1. Araştırmaya Katılacak A~nelerin Belirlenmesi 

ı 
ı 
ı 
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Araştırmanın gerçekleşticileceği okul belirlendikten sonra okul müdürü ile · görüşülmüş, 
ı 

araştırmanın amacı ve okullarında yapıl~ş nedeni belirtilmiştir. Bu amacın; sımflarında 

özel gereksinimli öğrenci bulunan no$nal çocuk annelerinin kaynaştırma ile ilgili 
ı 

görüşlerini almak olduğu müdüre araştırılıacı tarafından ifade edilmiştir. 
ı 

- ı 
üzel gereksinimli öğrencinin velisi de b~ izin alma aşamasına gönüllü olarak katılmış, 

ı 
araştımıacıyı sımf öğretmeni ve müdür ~yardımcısı ile tanıştırmıştır. Müdür yardımcısı 

araştı~acıya sımf listesini sağlayarakl ailelerin telefon nurnaralanın ve adreslerini 

vermıştır. ı 

ı 

Bu okula devam eden özel gere~li öğrencinin annesi ile iletişim kurulmuş ve 
ı 

annenin tanıdığı iki anne ile görüşülrılüştür. Görüşülen annelecin ikisi de goruşme 

yapılmasi ile ilgili tedirgin olmuşlar ve görüşmek istemediklerini söylemişledir. Daha 

sonra araştırmacı sımf öğretmeni ile iletişim kurmuş ve öğretmenle birlikte veli 

toplantısına katılmıştır. Araştırmacı ni~el araştırma dersindeki diğer katılımcılarla, 
dersin öğretimi elemanıyla konuyu tartıımış,.özürlü çocuğun annesinin ortama girmek 

için uygun olmadığı kişi görüşüne v+şbr. Annelerin özürlü çocuğun hakkındaki 
düşüncelerinin yanlı bir şekilde vermelr· tehlikesi vurgulanmıştır. Daha yansız olarak 

öğretmeninaracı olması önerilmiştir. 

ı . . . . . 

Bu toplantı sırasında önce sınıf öğretmeifi velilere araştırma hakkında ön bilgi vermiştir. 

Daha sonra, araştırmacı araştırmanın ahıacım velilere açıklamış, görüşmelerin teybe 

kayıt edileceğini, kasetlerdeki kayıtlJnn araştırmacı dışında, sadece· bir uzman 
ı 

tarafından dinleneceğini açıklamıştır. 1 

ı 

Toplantı sırasında görüşmeye katılacı olan volilere gönüllülük esası belirtilerek 
ı 

önceden hazırlanmış sözleşmeleri (Ek 1~ okuyarak, imzalamaları istenmiştir. Toplantıda 

bulunmayan annelecin ise eşleri tarafıpdan isimleri yazdınlmış, daha sonra onlara 
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ı 

telefon edilerek araştırmanın amacı teJar edilmiş ve böyle bir araştırma için gönüllü 

olup olmayacaklan sorulmuştur. Bu çalıf'aıar sonunda gönüllü annelerden imzalanmış 
olan sözleşmeler toplanmıştır. 1 

ı 

ı 
2.4.2. Araştırmaya Katılacak Alınelerin Özellikleri 

Araştırmaya 1 O anne gönüllü olmuştur. Daha sonra annelerden biri özel sorunlanndan 

dolayı görüşmeyi kabul etmemiş, bir . e ile yapılan görüşme sonucunda da annenin 
ı 

sorulara cevap veremediği görülmüşrr. Böylelikle araştırma sekiz katılımcıyla 

tamamlanmıştır. ı 

Annelere İlişkin Demografik Bilgiler 
ı 

Tablo 1 'de araştırmaya katılan annel.r doğum tarihleri, öğrenim durumlan ve 

meslekleri yer almaktadır. Katılan anneıerin hepsinin ev hanımı olduğu ve çoğunun da 

lise ve ortaokulu bitirdikleri görülmüştür. Yaş ortalamalan ise 37-43 arasındadır. 
ı 
ı . . 

Araştırmaya katılan annelerio 2-3 ÇOClflğa sahip olduklan görülmüştür. Araştırmaya 
.· ı . 

katılan annelerio özürlü çocuğa sahip olmadıklan görülmüştür. 

.. ı 
Kod isim Dow um tarihi Owtenim durumu 

1. Nurcan Hanım 1952 Ortaokul Ev Hanımı Yok 

2. Ayşe Hanım 1968 Lise Ev Hanımı Yok 

3. Meral Hanım 1955 İlkokul Ev Hanımı Yok 

4. Özge Hanım 1963 İlkokul Ev Hanımı Yok 

5. NurHanım 1960 Lise Ev Hanımı Yok 

6. Serpil Hanım 1955 Lise Ev Hanımı Yok 

7. Funda Hanım 1965 Lise Ev Hanımı Yok 

8. Nursen Hanım 1969 Ortaokul Ev Hanımı Yok 
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2.5. Veri Toplanması 

2.5.1. Verileri Toplama Prografuı 
ı 

Veriler 14.05.2002/19.06.2002 tarihleri larasında toplanmıştır. Görüşmeler annelecin 

uygun olduğu zamanlarda yapılmıştır. pörüşmeler bir görüşme dışında hafta sonları 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelır her anne için bir kasete kaydedilmiş ve 

görüşme sırasına göre kasetiere numaralar verilmiştir.Tablo 2'de gerçekleştirilen 
ı 

görüşmelere ilişkin takvim ve görüşme süreleri verilmiştir. 
ı 

ı 
ı 

Kod isim Görüşme tarihi Görüşme Süresi Kaset No Görüşme Yeri 

1. Nurcan Hanım 14.05.2002 1 15 dk 1 Ev 

2. Ayşe Hanım 18.05.2002 lO Dk 2 Ev 

3. Meral Hanım 18.05.2002 16Dk 3 Ev 

4. Özge Hanım 24.05.2002 15 Dk 4 Okul 

5. NurHanım 26.05.2002 14Dk 5 Ev 

6. Serpil Hanım .26.05.2002 16Dk 6 Ev 

7. Funda Hanım 29.05.2002 20Dk 7 Ev 

8. Nursen Hanım 09.06.2002 15Dk 8 Ev 

2.5.2. Görüşmelerin Gerçekleştlrilmesi 
ı 
ı 

ı 

Veli toplantısında bulunan anneler ~özleşmeleri okuyarak imzalamışlardır. Daha 

sonrasında, önceden hem ev telefonlı hem de adresleri okul yönetiminden alınan, 

görüşme yapılacak anneler tek tek ~anarak uygun olan zamanları belirlenmiş ve 

randevular alınmıştır. Görüşmelerin ye~isi annelecin evine gidilerek yapılmış bir tanesi 
ı 

de okulda boş bir odada gerçekleştirilm[ştir. Görüşmelerin hemen hepsi gidilen evlerin 
ı 

salonlarında gerçekleştirilmiştir. 

ı • 

Görüşmelerin tamamı araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesınde 
ı 

katılımcılara çocuklannın sınıfında !yürütülmekte olan kaynaştırma uygulaması 

hakkında kendilerinin görüş ve önerilenni almak amacıyla bu araştırmanın yapıldığı 
ı 
ı 
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ı 

yinelenmiştir. Ayrıca kendilerinin verec,kleri bilgilerin bu araştırma ve araştırmacı için 

çok önemli olduğu vurgulanmıştır. 1 

ı 

ı 
Kendisiyle görüşülecek olan anneye, 1 verilerin kayıt edilmesi sırasında eksiklik 

olmaması ve görüşmenin akışının bozuı$aması için görüşmenin kasete kayıt edileceği, 
ı 

bu kayıtların sadece araştırmanın tez dariışmanı tarafından dinteneceği ifade edilmiştir. 

Görüşmeler sırasında annelere 12 soru s~rulmuştur. Görüşmeler Tablo 2'de görüldüğü 
gibi 10-20 dakika arasında sürmüştür. !Görüşmelerin iki tanesinde kesinti olmuştur. 

Bunu nedeni ise; iki annenin bebeğinin 1 olmasıdır. Bu durumda bir annenin bebeğin e 

komşusu bakarken, diğer annenin bebeği lile kardeşi ilgilenmiştir. 

2.6. Verilerin Analiz Edilmesi 

Verilerin analiz edilmesinden önce verilr dökümü, analiz öncesi hazırlıklar ve daha 

sonra verilerin tüınevanm yoluyla analiz rlmesi basamaklan yer almaktadır. 

2.6.1. Verilerin Dökümü ı 
ı 

ı 

Görüşmeler tamamlandıktan sonra ses ayıtlarının yazıya dökümü gerçekleştirilmiştir. 

Kayıtlann dökümü sırasında duyulan her konuşma duyulduğu şekliyle, düzeltme 

yapılmadan, görüşmed ve görüşü en sırasıyla yazılmıştır. Döküm işlemi 

tamamlandıktan sonra verilerin tamaif bilgisayara belirlenmiş bir form üzerine 

yüklenmiştir. Form üzerinde her bir ~atıra numara verilmiştir. Bilgisayar formuna 

aktarılan verilerin doğruluğunu kontrol e~ek amacıyla kasetler bir kez daha dintenerek 

formlardaki veriler aynı anda okunmuş vf verilerintam olduğu görülmüştür. 
. ı 

2.6.2. Analiz Öncesi Hazırlıkla~ 

Uzuner'in aktardığına göre, analiz löncesi hazırlık işlemleri sırasında yapılan 
görüşmelerin dökümleri beş ayrı bölüıJden oluşan bir bilgisayar formuna işlenmiştir 

ı 

(Ek 2). Formlarda bulunan bölümler vf özellikleri şöyledir (Bogdan Biklen ve ark, 

1998): ı 



ı 
ı 

24 

a) Bağlam kayıtlan: Yer, zaman, tariij., kişiler, sayfa no gibi bilgilerin yer aldığı 
- ı 

bölümdür. Omeğin, Kaset no:1, Kod isim: Nurcan, Görüşmeci: Nuray, Tarih: 
ı 

26.05.2002. ı 

b) Betimsel bilgiler: Görüşmenin dökümünün yer aldığı bölümdür. 

c) Betimsel indeks: Betimsel bilgilerdeki ayırt edici özelliklerin listesinin yer aldığı 
bölümdür. Araştırmacının verilerJe yazılı olan bilgileri kendisine kolaylık 

ı 

sağlayacak şekilde özetlediği, ve1lerle ilgili olarak kendine göre kısaltınalar 

kullandığı bölümdür. Örneğin: benzetlikler, farklılıklar, vb. 

d) Görüşmeci yorumu: Betimsel bil~iler hakkında araştırmacının duygulannın, 
yargılannın ve görüşlerinin yer aldığ~ bölümdür. 

e) Genel yorum: Yapılan görüşmenini ilgili sayfası hakkında görüşmeemın genel 

yorumunun yazıldığı bölümdür. 1 

2.6.2.1. Verilere Sayfa Njmarası Verilmesi 

ı 

Araştırmada analiz işleminin başlangıctnda tüm dökümler ele alınmış ve her birine 

sayfa numarası verilmiştir. Bu . işleJ, bir sayfa numarasının iki farklı yerde 

kullanılmasını engellemek için yapılmıştır. Sonuçta tüm. görüşmelerden elde edilen 

toplam 127 sayfa veri olduğu sapt±ıştır. Numaralamanın ardından, tüm veriler 

okunarak verilerin bir bütün olarak görü!fesi sağlanmış ve olası kategoriler çıkanlmaya 
ı 

çalışılmıştır. ı 
ı 

2.6.2.2. Kategorilerin ve !Kodların Oluşturulması 
ı 
ı 

ı 
Kategorilerin oluş~lmasında ilk oljak görüşmede kullanılan sorular göz önünde 

bulundurulmuştuı:. Omeğin; "Sizin çocflğunuzla sınıfındaki özel gereksinimli çocuk 

arasindaki benzerlikler nelerdir?"' sorhsuna gelebilecek · cevaplar· için "Benzerlik" 
ı 

kategorisi ya da bunun paralelinde farklılıklarla ilgili olan sorunun cevaplaona 

"Farklılık" kategorisi oluşturulmuştur. baha sonra sorulara verilen cevaplann içinde 
ı 

ayrıca açılması gereken kategoriler ~elirlenmiş ve kodlanmıştır. Toplam 19 kod 

oluşturulmuştur. Aşağıda verilerden ,lde edilen kategoriler ve kodlar listesi yer 

almaktadır. 1 

ı 



ı 

ı 
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Tüm veriler bir kez okunarak kategoriler ve kodlar listesinin oluşturulmasından sonra 
ı 

verilerin başına dönülerek uygun kotllar satırlara, paragraflara ya da sayfalara 

yerleştirilmiştir. Kodlan oluşturan bölmhler ilişkili bölümün başına ve sonuna çizilen 

çizgilerle belirlenmiştir. Bu işlem sıras~nda her kodun yanına daha önceden verilen 

sayfa numarası da yazılarak yeri kesinleşfirilmiştir (Ek 3). 

Kodlar ve Kategorileri 

DB: 

H: 

HK: 

Demografik Bilgiler 

Haberinin olup olmadığı 

Haber Kaynağı 

B: Benzerlikler 

F: Farklılıklar 

G: Görüşler 

EK: Emre'ye Katkısı 

AL: Alakasızlar 

K: Normal Öğrencilere Katkısı 

ÖT: Özür Türleri 

KÖ: Kaynaştınlabilecek Öğrenciler 

ÖR: Örnekler 

YÇ: Yapılan Çalışmalar 

YGÇ: Yapılması Gereken Çalışmalar 

EA: Emre'nin Ailesi 

AD: Aileye Destek 

. BE: Beklentiler 

ÖD: Öğretmen Davranışlan 

KY: Kaynaştırmanın Y aran 

ı 
ı 

ı 
ı 
ı 

ı 
ı 

2.6.2.3. Kodlanan Veriitin Dosyalanması 
ı 

ı 

Veriler kodlandıktan sonra, bir kodlaJıa klasörü oluşturulmuş, klasörün içine şeffaf 
ı 

dosyalar yerleştirilmiştir. Şeffaf dosyklann üzerine kodların yazılı olduğu küçük 

ı 
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etiketler yapıştınlmıştır. Böylelikle her pir kodun bir kodlama dosyası olmuştur.Daha 

sonra kodlanan veriler her bir sayfadakilkod sayısına uygun olarak (o sayfada yer alan 
ı 

en fazla kod sayısı kadar) çoğaltılarak kesme işlemine başlanmıştır. Kesme işleminde 
! 

her bir kodun verildiği satır ya da paragrM kesilmiştir. 

ı 
2.6.2.4. Temaların oluşt~rulması 

ı 

ı Bu basamaklardan sonra kodlama dos~alanndan temalar oluşturulmuştur. Temalar, 
ı 

araştırmacının verilerinden ortaya çıkarttığı kavramlardır (Bogdan ve Biklen, 1998). 
ı 

Temalar, kendileriyle görüşülen kişilerfn görüşme sırasında kullanılan ifadelerinden 
ı 

oluşabildiği gibi araştırmacının alan bilgisine ve verilerde yer alan bilgilere dayanarak, 
ı 

ı 

bu bilgilere kendisinin isimler vermesiyle de oluşabilmektedir (Patton, 1990). 
ı 

Bu aşamada araştırmacı kesilen kodlimış verilerin oluşturduğu her bir kodlama 
ı 

dosyasını ele almış ve dosyada yer aiF tüm verileri okuyarak aynı başlık altında 

toplayabileceği verilere birer başlık verifıiştir .. Daha sonra annelerin konuşmalanndan 

alıntılar yapılarak veriler düzenlenmiştir. Bu işlem yapılarak elde edilen başlıklar 

araştırmanın temalannı, alt başlıklar ise alt-temalarını oluşturmuştur. 

ı 
Temalan ve alt-temalan oluşturduktan sbnra alandan bir uzman ve araştırmacı, rasgele 

ı 

kodlama dosyalannın üçte biri olan yedi kodlama dosyasıyla ilgili birbirlerinden 

bağımsız olarak temalar ve alt-temalar ~luşturmuşlardır. Daha sonra elde edilen veriler 

karşılaştınlmıştır. Üzerinde çalışılan ye~i dosyada da uzman ve araştırmacı arasında 

uzlaşma sağlanmış ve bundan sonraki ışamada da araştırmacı ve uzman, tema ve alt

tema· oluşturma işlertıine devam etmişler ve geri kalan tüm kodlama dosyalannı bu 
. ı . 

şekilde tamamlamışlardır. Bu aşamadj da araştırmacı ve uzman bağımsız olarak 

temalannı oluşturduktan sonra b~r araya gelerek yaptıklan çalışmalan 

karşılaştırmışlardır. Karşılaştırma işlemil sırasında, hem araştırmacı hem birinci uzman 

oluşturdukları tema ve alt-temalan ve 1 bu tema ve alt-temalarda yer alan annelerin 
ı 

isimlerini kontrol etmişlerdir. Görüş b~rliğine vanlan yerler aynen bırakılmış, görüş 
ı 

aynlığı olan yerlerde, veriler araştırmş.cı ve birinci uzman tarafından okunmuş ve 
ı 

üzerinde uzlaşma sağlanarak yeniden düfenlenmiştir. 
ı 
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ı 
ı 

Bütün kodlama klasörnyle ilgili olarak lbu çalışma yapılmış, çalışma tamamlandıktan 
sonra yapılan çalışmaların kontrol eqilmesi için ikinci bir uzmanın görüşlerine 

başvurulmuştur. İkinci uzman yapılan ~alışmayı gözden geçirerek birleştirilebilecek 
ı 

tema ve alt-temaları bir araya getirmiştir.! 
ı 

! 

İkinci uzman, araştırmacı ve birinci u~manın yaptığı çalışmayı daha anlaşılır hale 

getirmek için gözden geçirerek araştırmacı ve birinci uzmanın oluşturduğu 19 temayı 
ı 

birleştirip 12 tema oluşturmuştur. Bu aş~a da bittikten sonra veri analizi tamamlanmış 
ı ve araştırmanın bulgularına ulaşılmıştır. Temaların altlannda yer alan bulgular da 

birleştirilen ternalara uygun olarak yenidbn düzenlenmiştir. 
ı 



ı 
J. •• 

B@LUM3 
ı 

BULGULAR 
ı 
1 

Bu bölümde kendileriyle görüşme yapılafı annelerin verdikleri bilgilerden elde edilen ve 
. ı 

araştırmanın bulgularını oluşturan 121 temanın altında alt-temalar yer almaktadır. 

Görüşmeler sırasında katılımcılara 13 soru yöneltilmiştir. Bulgular raporlaştınlırken 
ı 

katılımcıların sözlerinden alıntılar yapır.uş ve alıntılar sayfa numarası gösterilerek 

gösterilmiştir. Aşağıda araştırmanın bul:r.ları yer almıştır. 

1. Normal Çocuk Annelerinin Emre H1ında Haber Aldığı Kişiler 

2. Benzerlikler 

3. Farklılıklar ı 

4. Emre İçin V erilen Bağımsız Yaşam teği 
5. Emre'nin Arkadaşları Tarafından Kız 1ınıması 
6. Emre'nin Ailesi Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Ve Aileye Destek Olmak 

ı 

7. Kaynaştırma Sınıfında Yer Alabilecek! Özür Grupları 

. 8. Kaynaştırma Uygulaması ile ~lgili Ya1ılan Çalışmalar 

.·9. Kaynaştırma Uygulaması ile Ilgili Ya,ılması Gereken Çalışmalar 

10. Kaynaştırma Uygulamasının Yararı ı 

ll. Beklentiler 

12. Görüşler 

ı 
3.1. Normal Çocuk Annelerinin Emre Hakkında Haber Aldığı Kişiler 

ı 
' 

ı 
Çalışmaya katılan anneler Emre gibi bir çocuğun kendi çocuklannın sınıfında 

olduğundan, çocuklan . sayesinde haber~eri olduğunu; ayrıca onunla ilgili bilgileri de 

çocuklanndan aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu konu ile ilgili beş anne görüş bildirmiştir. 
ı 
ı 

ı 
Çalışmaya katılan annelerden Nurcan Ijlanım "Bir de zararı olmayan bir çocuk. Ben 

Ayla ya sordum, çoğunlukla görmediğlm için. Anne hiç kimseye zararı yok. Erkek 
ı 

arkadaşları kızdırırlarsa bazı hareketlır yapıyor ama saldırgan falan değil dediğini 

biliyorum. "(s.4) diyerek Emre'nin ~arlığından, davranışlarından hatta Emre'yi 

kızdırdıklannda tepki verdiğinden kızı 1 sayesinde haberi olduğunu belirtmiştir. Ayşe 
ı 
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Hanım ise Emre ile kendi çocuğunJ benzerliği sorulduğunda "görmediğim için 

gözlemleyemedim. Yalnız kızımın anlattığı kadarıyla biliyorum."(s.IS) şeklinde ifade 
. ı 

etmiştir. Nur Hanım da "Işte Begüm anfatıyor. Anne sınıfımızda böyle bir arkadaş var, 

onu kızdırıyolar. Kızdığı zaman da akşama kadar öfkesi dinmiyor. Zayıf yanından çabuk 
. ı . 

yararlanıyorlar. İyi bi çocuk aslında diyor. Çok da zeki. Madalyaları varmış. Yüzme 
ı 

şampiyonlukları olduğunu söyledi."(6I~ diyerek Emre hakkında bu bilgileri kızından 

aldığım belirtmiştir. Funda Hanım da "Sadece söylentilerden, oğlumun söylediklerinden 
ı 

haberim var" (s.89) diyerek Emre'nin Çocuğunun devam ettiği sınıfla bulunduğundan 

oğlu sayesinde haberi olduğunu ifade enhiştir. Serpil Hanım da Emre'yi hem kendisinin 

gördüğünü hem de çocuğunun da Emre ~akkında bilgi verdiklerini söylemiştir. 
ı 
ı 

3.2. Benzerlikler ı 
Çalışmaya katılan annelere "kendi ı çocuklarıyla Emre arasındaki benzerlikler 

ı 

sorulmuştur. Bu konu ile ilgili beş anne rrüş bildirmiştir.Bu soruya şu başlıklar altmda 

cevaplar verilmiştir: . ı 

3.2. 1. Emre'yı normal çocuklara fenzetenter (2) 

3.2.2. Emre ile kendi çocuğu arasında benzerlik olup olmadığım bilmeyenler (3) 
ı 
ı 

3.2.1. Emre'yi normal çocukla~a benzetenler 

ı 
Görüşme yapılan annelerden ikisi ı Emre'yi normal çocuklara benzettiklerini 

belirtmişlerdir. Funda Hanım Emre'nin diğer çocuklardan farklı olmadığım "diğer 
ı 

öğrenciler de aynı aslında" (s.92) s9zleriyle belirtmiştir Funda Hanım bir önceki 

göruşünün paralelinde "N ortnal gibi göfükiiyor, görünüş olarak zayıf bir çocuk. Benim 

oğlum da zaten o tipte, o yapıda bi1 çocuk. " (s.90) şeklindeki ifadesiyle görünüş 

itibariyle Emre'nin normal çocuklara, özellikle de kendi oğluna, benzediğini belirtmiştir 
ı 

Nursen Harnın da kendisinin Emre'yil görmediğini, ancak oğlunun anlatlığına göre 

"Görünüşte bişey yokmuş." (s.l 13) diyerek görünüşünün normallerden farksız 

olduğunu ifade etmiştir 
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3.2.2. Eınre lle kendi çocuğu aJında benzerlik olup olmadığını 
bilmeyenler 1 

ı 
ı 
ı 

Görüşmeye katılan annelerden üçü EıJe ile kendi çocuğu arasında benzerlik olup 
ı 

olmadığım bilmediklerin ifade etmişlerdjr. Meral Hanım "E mr e 'nin nasıl bir durumda 

olduğunu bilmediğim için kendi oğlumja karşılaştıramam." (s.31) diyerek Emre ile 

kendi çocuğu arasındaki benzerliğe ce~ap verememiştir. Nursen Hanım benzer bir 

ifade kullanmıştır. "Emre 'nin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Çocuğu hiç 

görmedim." (s.113) diyerek bu konuda bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Özge Hanım 
da Emre ile kendi çocuğu arasındaki beJerlikleri bilmediğini söylemiştir. 

ı 
3.3. Farklılıklar 

Çalışmaya katılan annelere "kendi lçocuklanyla Emre arasındaki farklılıklar" 
sorulmuştur. Bu konu ile ilgili olarak sekiz anne de görüş bildirmiştir. Bu soruya şu 

ı 

cevaplar verilmiştir: i 

3.3.1. Emre ile kendi çocuğu aras~nda fark var 

3.3.1.a. Zihinsel açıdan fık (4) 

3.3.l.b. Okuma, konuşma açısından fark (1) 

3.3 l.c. Cinsiyet farkı (1) 

3.3. l.d. İletişim açısın4 fark var(1) 

3.3.2. Emre ile kendi çocuğu araslnda fark yok(1) 

3.3.3. Emre ile kendi çocuğu arastnda fark olup olmadığım bilmiyor(3) 

ı 

3.3.1. Emre ile kendi çocuğu artsmda fark var 
. J 

3.3.1.a. Zihinsel açıdan rlrk 
ı 

ı 
Kendisiyle görüşülen annelerden dördü IEmre ile kendi çocuğu arasında zihinsel açıdan 
fark olduğunu vurgulamışlardır. ÇalışJaya katılan annelerden Nurcan hanım "Emre 

ı 

kaza geçirdiğinden dolayı benim çocuğ~m ile eşdeğer değil." (s.3) diyerek, Emre ile 
ı 

kendi çocuğunun aynı olmadığını beliıiruştir. Nurcan Hanım başka bir ifadesinde de 
ı 

Emre ile kendi çocuğu arasında fark olmrdığını belirtmiştir. 

ı 
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Funda Hanım ise Emre'nin "Zihinsel! bir problemi olduğunu biliyorum." (s.90) 

şeklindeki ifadesiyle kendi çocuğu ile Emre arasında zihinsel açıdan fark olduğunu 

belirtmiştir. Nur Hanım "Diğer çocuklarkan zeka düzeyi daha düşük." (s.61) şeklindeki 
ifadesiyle Emre'nin diğer çocuklardan lihinsel anlamda farklı olduğunu belirtmiştir. 
Nursen Hanım da daha önceki bir ifadekinde Emre'yi hiç görmediğini vurgulamasına 
rağmen farklılıklar sorulduğunda "Zih}nsel açıdan benim çocuğum gibi olamaz. " 

(s.1 13) diyerek kendi çocuğu ile Emre arisında zihinsel açıdan fark olduğunu, Emre'nin 

zihinsel bakımdan kendi çocuğundan geJ olduğunu belirtmiştir. 
ı 
ı . 

3.3.1.b. Okuma ve konuşpıa açısından fark 

Okuma konuşma açısından faık görüşünl sadece bir anne belirtmiştir. Çalışmaya katılan 
Nurcan Hanım "Okuma, konuş""' şe/di, ravranış şekli, okuma şe/di diğer çocuklardan 

farklı." (s.4) diyerek Emre ile kendi çıcuğu arasında okuma, konuşma gibi alanlarda 

fark olduğunu belirtmiştir. 
1 

ı 
3.3.1.c. Cinsiyet farkı 

Bir anne cinsiyet farkını ifade etmiştir. Daha önceden çocuğuyla Emre arasında zeka 

düzeyi açısından fark olduğunu belirteni (s.61) Nur Hanım ayrıca "cinsiyeti de farklı" 

(s.61) diyerek cinsiyet açısından da fark 0lduğunu belirtmiştir. 

ı 
3.3.1.d. İletişim açısında~ fark 

ı 
Bir aiıne ise Emre ile kendi çocuğa ara~ında iletişim bakımından fark olduğu üzerinde 

durmuştur. Kendisiyle görüşülen annele~den Ayşe Hanım, Emre kendisini anlatamadığı 

için arkadaşlannın Emre'yi dışladığını sfyleyerek Emre'nin iletişim ~urma bakımından 

kendi çocuğundan farklı olduğunu belirtmiştir. Ayşe Hanım "Iletişim bozukluğu 
ı 

olabilir, yani arkadaşlarıyla iletişim ku~amıyo olabilir." (s. 19) şeklindeki ifadesiyle bu 

düşüncesini ifade etmiştir. 



3.3.2. Emre ile kendi çocuğu arasında fark yok 

ı 
Daha önceden zihinsel açıdan fark olduğnnu, sonrasında fark olmadığını belirten bir 

ı 
anne vardır. Nurcan Hanım ise "Kendi ç4cuğum ile Emre arasındafark yok." (s.4) 

diyerek hiçbir açıdan fark görmediğini bblirtmiştir. 
i 

3.3.3. Emre ile kendi çocuğu artmda fark olup olmadığını bilmiyor 

32 

Araştırmaya katılan üç anne fark olup oJıadığını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Serpil 

Hanım bu konuda bir bilgisinin olcladığını belirtmiştir. Özge Hanım "Çocuğu 
görmedim bişey diyemiycem." (s.49) ~eklindeki ifadesiyle Emre ile kendi çocuğu 

ı 
arasındaki farkı bilmediğini belirtmiştilr. Meral Hanım da kendi çocuğu ile Emre 

arasındaki farklılığın sorulduğu soruya c~vap verememiştir. 
ı 

3.4. Emre İçin Verilen Bağımsız YaşaJı Örneği 

. ı 
Çalışmaya katılan annelere özel gereksi~mli çocuk ile kendi çocuklarının benzerlik ya 

da farklılıkları sorulduğunda Emre ile il~ili olarak iki annenin öğretmen tarafından veli 

toplantısında verilen örneğe odaklan~ıkları görülmüştür. İki veli bu konuda şu 
görüşlerini bildirmişlerdir: Kendisiyle ~örüşülen annelerden Nurcan Hanım Emre'nin 

. i 

sınıf öğretmeninin konuşmasından dolı;ı.yı; "En azından öğretmenin dediği gibi bir 
' 

markete gittiğinde vermiş olduğu ~aranın üstünü alabilmesini, yani kendini 

koruyabilmesini. En azından verilen p~ranın hesabını geriye verebilsin. Bunu benim 

].sınıfa giden torunum bile yapabiliyorf Şimdi Emre demekki bu derecede bir çocuk. 

Yani orta 3 derecesinde değil de 2. sfnıf öğrencisi gibi. " (s.3-8) diyerek Emre'nin 

bulunduğu sınıf düzeyinde olmadığını belirtmiştir. Funda Hanım da öğretmenin 

konuşması doğrultusunda "Hoca hanımın bahsettiği gibi 5 milyonun mesela dışarda 

özgür. Kimsenin yardımı olmadan aJakta durabitmesi hedefleniyo heralde. Bunu 

bildiğim kadarıyla 5 milyon parası vbrsa gidip 1 milyonluk alıp 4 milyonu geri 

alabilmeyi öğrenmesi gibi. " (s.98) diyeiek Emre'nin basit bir alışverişi yapabilmesinin 
ı 

önemli olduğunu vurgulamıştır. 
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3.5. Emre'nin Arkadaşlarına Tepkisi 

Çalışınaya katılanannelere Emre ile kenk çocuklan arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
sorulduğunda, annelecin verdiği ve ilk bııanna gelen cevap Emre'yi arkadaşlannın 
kızdırdığı ve Emre'nin buna tepki verdi~idir. Bu konu ile ilgili olarak altı anne görüş 
bildirmiştir. Bunurila ilgili cevaplann top~andığı başlıklar aşağıdadır: 

3.5.1. Emre' yi arkadaşlannın kız~ırması (2) 

3.5.2. Emre'nin arkadaşianna kızkası (4) 

1 

3.5.1. Emre' yi arkadaşlarının ıhzdırması 

ı 
ı 

Görüşme yapılan annelerden ikisi Emre'yi arkadaşlannın kızdırmasından 

bahsetmişlerdir. Kendisiyle görüşülen +•lerden Funda Hanım "Kızdırma olayı gene 

bi dalga geçme olayı oluyo. Nasıl kız~~rıyo, onu da bilmiyorum üstüne gidiliyo diye 

duydum yani." (s 95) diyerek arkadaşlannın Emre'nin üzerine gittiğini ifade etmiştir. 
ı 
ı 

Serpil Hanım da "kızdırıyolarmış" (s. 78) diyerek Emre'yi arkadaşlannın kızdırdığını 

belirtmiştir. · 1 . 

ı 

3.5.2. Emre'nin arkadaşianna ~ması 

Çalışmaya katılan annelerden dördü bu tonu ile ilgili görüş bildirmişlerdir. Nur Hanım 
ı 

"Sadece ona şey yaptık/arında, kızdırdık/arında o da o şekilde cevap veriyor. Ama 

kendi derdini anlatamadığı için sublu duruma düşüyor, ilk başlatanmış gibi 

algılanıyor.'" (s. 61) diyerek Eınre'yil kızdınnadıklan takdirde arkadaşianna zarar 

vermediğini ancak kızdırdıklan zaman fkadaşlanna tepki verdiğini belirtmiştir.· Serpil. 

Hanım da daha önceki "Kızdırıyolarfnış" (s. 78) şeklindeki ifadesinin paralelinde 

"Bazen kızdığı zaman şey yapıyo diyo, +cuk/ar daha çok kızdırıyolarmış sınıfla/d, yani 

he~imize vuruyo." (s. 75) diyerek EI11fe'nin sınıftaki arkadaşlan Emre'yi kızdırdığı 

zaman Emre'nin de onlara vurduğunu !belirtmiştir. Ayşe Hanım da "Bazı çatışmalar 

oluyomuş arkadaşlarıyla ilgili. Kızdırı~olarmış arkadaşları o da saldırıyamuş" ( s.l 8) 

diyerek (kızının ifadesine göre) Emre'nİn arkadaşlan tarafından kızdınlması sonucunda 
ı 

saldırgan davranışlar gösterdiğini ~elirtmiştir. Serpil Hanım da "Yanlışlıkla 
ı 
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kızdınlmaya pek gelmiyo galiba. Çojklar arkalanndan şey söylüyolarmış. O da 

kızıyomuş tabi söylüyo bizim çocuklar dal (çocuklarından aldığı bilgiye göre). O zaman 

kızdığı zaman da diyo saldırıya demek ki !diğer çocuklara da vuruyomuş rastgele, bazen 
i 

de bizim çocuklara da vuruyomuş. Han~ ben de diyorum yapmayın." (s. 76) diyerek 

Emre'nin kızdmidığı takdirde sınıftaki 1 çocuklara vurduğunu, Serpil Harnın ise bu 
. ı . 

konuda çocuklanın uyarınasma rağmen 1u olayiann yaşandığını ifade etmiştir. Nurcan 

Hanım kızının söylediklerine göre "Errek arkadaşları kızdırır/arsa bazı hareketler 

yapıya ama saldırgan falan değil dediğini biliyorum." (s.4) diyerek Emre'nin 

arkadaşlan Emre'yi kızdırdığı zaman salhırmadığım ancak arkadaşlannın kızdırmasına 
tepki verdiğini ifade etmiştir. 1 

ı 
3.6. Emre'nin Ailesi Hakkında Bilgi Sa~ibi Olmak ve Aileye Destek Olmak 

ı 
Çalışmaya katılan annelere Emre'nin ail~si ile iletişimleri olup olmadığı sorulmuştur. 

ı 
Bu konu ile ilgili olarak sekiz anne de görüş bildirmiştir. Bu soruya şu cevaplar 

verilmiştir: 

3.6.1. Emre'nin annesini tammayanlar ve destekle ilgili görüşleri (5) 

3.6.2. Eınre'nin annesini trunyanl+ ve destek! e ilgili görüşleri ( l) 

3.6.3. Emre'nin annesinin görmüşıolanlar ve destekle ilgili görüşleri (2) 
ı 

ı 
3.6.1.Emre'nin annesini tanımayanlar ve destekle ilgili görüşleri 

ı 
ı 

Emre'nin annesini tanımayan ancak destek olma konusunda beş anne görüş bildirmiştir. 

Kendisiyle görüşüten sekiz anneden beJi (Özge Hamm, Nurcan Hanım, Nur Hamm, 

· Meral Hanım, Ayşe Hanım) Emre'nin annesiyle iletişimleri olmadığını, Emre'nin 

annesini tanımadıklanm belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan anneler Emre'nin ailesini 

tanımamalanna rağmen Emre'nin ailesin~ nasıl destek olabilecekleri sorulduğunda bu 
ı • 

konu ile ilgili şu düşüncelerini belirtmişlerdir: Meral Hanım "Insanın morale o kadar 

çok ihtiyacı oluyor ki, bir arkadaşa, !konuşmaya. Manevi destek maddiden daha 

önemli." (s.43-44) diyerek Emre'nin ail,sine manevi destek vermenin maddi destekten 

daha ö~emli olduğunu. belirtmiştir. ~yle Harnın '_'An~ak. ~o~uşup m~ral ve~~lebilir. 

Manevıyat daha önemlı." (s.23-25) dıyerek Emre'nın aılesı ıçın manevı destegın daha 

ı 

ı 
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önemli olduğunu ifade etmiştir. Nurcan Hanım "Manevi destek olurum." (s. lO) diyerek 

Emre'nin ailesine manevi destek olab~leceğini ifade etmiştir. Kendisiyle görüşülen 
annelerden Nur Hanım "Anne-babanın u}gulamaya koyduğu her şeye katılabilirim, fikir 

verebilirim, düşüncelerimi söyleyebiliri~." (s.68) diyerek Emre'nin anne- babasının 
yardım isteği olursa her türlü yardımı yapabileceğini ifade etmiştir. Daha önceden 

Emre'nin anne-babasına manevi desteJ4 olabileceğini belirten Meral Hanım manevi 
ı 

destekle birlikte "Yani eğer haberim Olup da şöyle bişey yapılacak dediği zaman 

giderim yaparım, öyle hiçbir şeyi esirgJmem." (s.42) diyerek Emre'nin anne-babasına 
her yönden destek olabilecegini belirbni,tir. 

3.6.2. Emre'nin annesini tanıyablar ve destekle ilgili görüşleri 

ı 
Bu konuda ise sadece bir anne görüş ~bildirmiştir. Kendisiyle görüşülen annelerden 

Funda Hanım "Tanıdığım kadarıyla sofyal bir insan. Koruma derneği başkanı orda 

zannedersem. Orda aynı çalışmada bulurmuştuk, biz kendisiyle." (s.l02) diyerek Funda 

hanım Emre'nin annesini tanıdığını ifa4e etmiştir. Funda Hanım da Emre'nin ailesini 

destek olma konusunda "Aileyle birebir konuşsak çok iyi olur." (s.l03) diyerek 

Emre'nin ailesi ile iletişim kurmanın çoJ önemli olduğunu belirtmiştir. 
ı 

3.6.3. Emre'nin annesini görmÜş olanlar ve destekle ilgili görüşleri 

ı 
Görüşmeye katılan annelerden ikisi b~ konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Kendisiyle 

görüşülen annelerden Serpil Hanım "AJneyi görüyorum toplantılarda, bir defa da aile 

birliğinde gördüm." (s.82) diyerek Eke'nin annesiyle iletişimi olmadığını ancak 
ı 

Emre'nin annesini gördüğünü ifade ·etmiştir. ·. Nursen Hanım da bu soruya "Hiç 
·. ı .. . 

konuşmadım, ama gördüm. " (s.l20) diiyerek Emre'nin annesiyle iletişimi olmadığını 

ancak Emre'nin annesini birkaç kez g~rdüğünü belirtmiştir. Serpil Hanım ise aileye 

Emre'nin ailesine destek olma konu~unda "Ailece görüşebiliriz." (s.83) diyerek 

Emre'nin ailesine manevi anlamında de~tek olabileceğini söylemiştir. Nursen Hanım da 

Emre'nin annesini sadece görmüş olmalına rağmen "Maddi değil ama, manevi yönden 
ı 

iizülmemesini, yani manevi destekte bulunulabilir." (s.l20-121) diyerek Emre'nin 
ı 

ailesine manevi destekte bulunmanın ön~mli olacağını belirtmiştir. 
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3. 7. Kaynaştırına Sınıfında Yer Alabitcek Özür Grupian 

Çalışmaya katılanannelere önce özür tililerini sıralamaları ve sonra da bunlar arasından 
hangi özür grubu çocukların kaynaştırm~ sınıfında yer alabileceği sorulmuştur. Bu konu 

ı 

ile ilgili olarak sekiz anne de görüş bildifıiştir. Bu soruya şu cevaplar verilmiştir: 

3. 7 .1. Bütün özür grubundan çoc~klar kaynaştırma sınıfında yer alabilir ( 5) 

3.7.2. Emre gibi çocuklar kaynaşlırma sınıfında yer alabilir (2) 

3.7.3. Hafif zihin özürlü ve işithıe özürlü çocuklar kaynaştırma sınıfında yer 
! 

alabilir (1) 

3.7ol. Bütün özür grubundan çocufar kaynaştırına sınıfında yer alabilir 

Bütün özür gurubundan çocuklar kaJaştırma sınıfında yer alabilir diyen beş anne 

vardır. Çalışmaya katılan annelerden NJrsen Hanımdan bildiği özür türlerini sıralaması 
istendiğinde "bedensel var, zihinsel far'' (s. ll 6- ll 7) diyerek iki özür grubunu 

sıralamış ancak görüşme anında araştı}macı tarafından sıralanan özür gruplarını da 

onaylayarak diğer özür gruplarını da ~ildiğini belirtmiştir. Bu sorunun devamında 
kaynaştırma uygulamasında yer alabilfcek özür grupları için de hiçbir ayrımının 
olmadığını, bütün özür gruplarının ~aynaştırma uygulamasında yer alabileceğini 

belirtmiştir. Nurcan Hanım ise; "duymqma, konuşmama, düşünememe" (s.6) şeklinde 

üç özür türünden oluşan bir gruplam~ yapmıştır. Kaynaştırma uygulamasında yer 

alabilecek özür grupian sorulduğunda is~ Nurcan Hanım "Bence hiçbir ayrım yok; eğer 
normal çocuklar içinde okuyabilir defiyorsa bence mahsuru yok." (s.7) diyerek 

kaynaştı~~ uygul~asında özür gruplt için ayrım gözetmediğini ifade etmiştir. Ayşe 

Hanım "Ozürlü konuşmuyo olabilir, (am bilmiyorum . da." (s.20) diyerek özür 

gruplanndan sadece bir tanesini söyle~ebilmiştir. Ancak kaynaştırma uygulamasında 

yer alabilecek özür gruplarını şu şekildel ifade etmiştir: "bence hepsi yer almalı" (s.20) 

diyerek bütün özür grupları için kaynrştırma uygulamasının mümkün olabileceğini 

belirtmiştir. Özge Hanım da özür grupl<knın sıralaması istendiğinde özür gruplanndan 

sadece işitme özürünü bildiğini belimhiştir. Özge Hanım da diğer fikirlere paralel 

olarak "Bence hepsi olabilir. Hepsi liyi olsun isterim." (s.52) diyerek tüm özür 

gruplannı bilmemesine rağmen ka~aştırma uygulaması içerisinde kendisine 

ı 

ı 
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araştırmacı tarafından sıralanan tüm özür gruplannın yer alabileceğini ifade etmiştir. 

Serpil Hanım "zihin engel/i, işitme enkel/i, görme" (s.80) şeklinde özür gruplannı 
sıralamıştır. Serpil Hanım da "AyrımımıJ yok, yok da yeter ki birbirleriyle kaynaşsınlar, 

ı 
iyi anlaşsınlar yani bizim istediğimiz ı· O da onların seviyesinde olmasını isteriz. " 

(s.81) diyerek kaynaştırma uygulamasında her özür grubunun yer alabileceğim hatta 
ı 

özürlü öğrencilerin de normal çocuk~ann seviyesinde olmasını istediğini önemle 

vurgulamıştır. 

3.7.2. Emre gibi çocuklar kaynJştırma sınıfında yer alabilir 

ı 
Bu konu ileilgili iki anne görüş bildirm,ştir.Çalışmaya kat~lan annelerden Funda hanım 

"spastik, mesela başka görme özürlü ıniarı biliyorum. Işitme." (s.97) diyerek zihin 

özürünü, görme özürünü, işitme özÜliÜllü sıralamıştır. Funda Hanım kaynaştırma 

uygulamasında yer alabilecek özürlü öJenciler için "Emre gibi çocuklar yer alabilir. 
ı 

Bir engel teşkil etmiyorsa" (s.98) dıyerek Emre gibi zihin özürlü öğrencilerin 

kaynaştırma uygulamasında yer alabi[eceğini ifade etmiştir. Meral Hanım özür 

gruplannı sıralarken sadece "Zihin en)eli ve. beden özürlü" (s.35) diyerek iki özür 

grubunu belirtmiştir. Meral Hanım da sJaladığı özür gruplanndan farklı olarak "İşitme 
engellinin orda olacağını zannetmiyoru~. Görmeyi de olacağını zannetmiyorum. Gene 

i 

Emre en iyisi, Emre gibiler heralde." (s.36) diyerek kaynaştırma uygulamasında yer 
ı 

alacak özürlü öğrenciler için de görme te işitme özüdülerin olamayacağını, Emre gibi 

çocuklann kaynaştırma sınıfında yer ala~ileceğini ifade etmiştir. 

ı 
3.7.3. Hafifzihin özürlü ve işitme özürlü çocuklar kaynaştırma sınıfında yer 

. ı . . 

~~ ı . 

ı 
Görüşmeye katılan annelerden birisi bu konuda görüş bildirmiştir. Kendisiyle görüşüten 

annelerden Nur Hanım da sadece ara1tırmacının söylediklerini anladığını söylemiş 
ancak kendisi özür gnıplannı sıralayambıştır. Nur Hanım, Emre gibi bir çocuğun yer 

alabileceğini, hafif zihin özürlü ö+cilerin kaynaştınna sınıfında olabileceğini 
belirtmiş, ayrıca; hafif derecede işitme özürlü öğrencilerin kaynaştırma uygulamasında 

ı 
bulunabileceğini ifade etmiştir. ı 

ı 

ı 
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• • i 

3.8. Kaynaştırma Uygulaması Ile Ilgili !Yapılan Çalışmalar 
ı 

Çalışmaya katılan annelere "kaynaştlrma uygulaması ile ilgili çalışma yapıp 
yapmadıklan" sorulmuştur. Bu konu il1 ilgili verilen cevaplar annelecin kaynaştırma 
uygulaması ile ilgili bir çalışma yapmadıklan yönündedir. 

ı 
! 

3.8.1. Normal çocuğa sahip aıneler kaynaştırma uygulaması ile ilgili hiç 

çalışma yapmamışlar i 

! 

ı 
Bu konu ile ilgili annelecin hepsi görüşl bildirmiştir. Kendisiyle görüşülen annelerden 

ı 
Nurcan Hanım kaynaştırma uygulamasıl ile ilgili çalışma yapıp yapmadığı konusunda 

i 

"Hiç yapmadım, sadece; toplantılarda ~ulunabiliyorum, kızımın durumunu soruyorum. 

Ama okula ya da sınıfa hiç yardımcı olkadım." (s.9) diyerek kaynaştırma uygulaması 
ı . 

ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığım ifatle etmiştir. Funda Harnın da "Hiçbir çalışma 
ı 

yapmadık, yani; anlatılmadı. Bizim o'flumuzda. hatta bizim sınıfimızda olmasına 

rağmen." (s.lOO) diyerek Emre'ninl o sımfta olmasına rağmen bu konuda 

bilgilendirilmediklerini ve bu konu ile ilkili olarak da hiçbir çalışma yapamadıklanndan 
rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir. Nurs~n Hanım da çocuklanndan dolayı bu konu ile 

i 

ilgili bir çalışma yapamadığım vur~lamıştır. Nur Hanım ise "Yapmadım, hiç 
. ı 

yapmadım. Işte toplantılarda söylüyordu böyle bir öğrenci olduğunu" (s.66) diyerek 

Emre gibi hakkında sahip olduğu bfgileri sadece katıldığı veli toplantılanndan 
edindiğini, dolayısıyla kaynaştırma uygulaması ile ilgili bir çalışma yapmadıklanm 

.. ı 
belirtmiştir. Ozge Hanım bu okulda üçüncü yıllan olmasına rağmen kaynaştırma 

ı 

uygulaması ile ilgili hiçbir çalışma yabmadıklanm belirtmiştir. Ayşe Hanım da bu 

konuda hiçbir çalışma yapmadıklan~ı vurgulamıştır. Serpil Hanım kaynaştırma 
uygulaması ile ilgili olarak sadece toplktılara katılabildiklerini onun haricinde hiçbir 

ı 

velinin bu uygulama ile ilgili bir çalışın~ yapmadığını belirtmiştir. Meral Hanım da bu 

konuyla ilgili olarak "Hiç yapmadım, ıma; bu sene ben ilgilenmiyorum. Öbür türlü 

olsaydı, her gün gidip de konuşurdum, 1 bilgi alırdım." (s.36.) diyerek okulla iletişimi 
olmadığını dolayısıyla da kaynaştırmd uygulaması ile ilgili herhangi bir çalışma 
yapmadığını ifade etmiştir. 1 



3.9.Kaynaştırma Uygulaması İle İlgili Yapılması Gereken Çalışmalar 
ı 
ı 
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Çalışmaya katılan annelere "kaynaştıJna uygulaması ile ilgili yapılması gereken 

çalışmaların neler olabileceği sorulmuşt~. Bu konu ile ilgili olarak sekiz anne de görüş 
ı . 

bildirmiştir. Bu soruya şu cevaplar verilnllştir: 
. ı 

3.9 .1. Kaynaştırma öğrencisinin atkadaşlarıyla uyumu sağlanmalı (2) 
ı 

3.9.2. Okul veli iş birliği sağlanm~tlı (1) 
ı 

3.9.3. Emre'nin sımfında bulunaninormal çocuk anneleri yapılacak olan her 

etkinliğe katılmalı ( 4) 1 

3. 9 .4. V elilerin bilgilendirilmesi ~ağlanmalı (1) 

3.9.5. Çocukların bilgilendirilmes~ sağlanmalı (1) 
ı 

3.9.6. Anne babalar çocuklarım kaynaştırma hakkında bilgilendirilmeli (1) 
ı 

3.9.7. Ders programı farklılaştınl~alı (2) 

ı 
3.9.1. Kaynaştırma öğrencisiniJ arkadaşlarıyla uyumu sağlanmalı 

ı 

ı 
Görüşmeye katılan annelerden iki anfıe bu konu ile ilgili görüş bildirmişlerdir. 
Kendisiyle görüşülen Nur Harnın "ÖğreAcinin sınıfa, gruba uyumu sağlanabilir. Sadece 

matematik/e, sosyal/e, müzik/e de çocuk leğitilmez. Bu durumdaki çocuk önce başka bir 

durumda eğitmek gerekiyo. Yani, onu nsikolojik açıdan hazırlamak gerekiyo." (s.66) 

diyerek özel gereksinimli öğrencinin 1kadaşlarıyla kaynaşmasımn sadece derslerle 
ı 

değil, diğer yönlerden de desteklenerek gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. Nursen 

Harnın da bu konudaki görüşlerini çockların bir arada kaynaşmalarım ve Emre'nin 
ı 

arkadaşlarımn Emre'yi dışlamamalarım ~stediğini belirtmiştir. 

ı 
3.9.2. Okul veli işbirliği sağlanqtalı 

ı 

ı 
Bu konu ile ilgili bir anne görüş bildjştir. Kendisiyle görüşülen Funda hanım "0/aıl 
veli işbirliği olsaydı, dahayararlı olurdu." (s.101) diyerek okul veli işbirliğinin yararım 

vurgulamıştır. 



3.9.3. Yapılacak olan her etkinliğe katılmalı 
ı 
ı 
ı 
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Görüşmeye katılan annelerden dördü yapılacak olan her etkinliğe katılınz ifadesini 
ı 

kullanmışlardır. Çalışmaya katılan arinelerden Nurcan Hanım "Benim gücümün 
ı 

yettiğince, yapılması gereken şeyler ı varsa yardımcı olurum." (s.lO) şeklindeki 

ifadesiyle özel gereksinimli çocuğun anJe babasına yardım edeceğini belirtmiştir. Meral 
ı 

Hanım ise "Elimden gelen her .Şeyi yaparım. Bunu yapamayacak anneyi 
i 

düşünemiyorum." (s.33) diyerek yardımcı olacağını belirtmiştir. Nur Hanım da 

"Elimizden gelen bir şey olduktan s~nra tabi ki yardım ederiz." (s.54) diyerek 
ı 

çalışmalara destek olacağını söylemi~tir. Serpil Hanım da "sınıf hacası bizi 
i 

~~nlendirirs~ biz de ~a~i ki .yap~r~z. " (s182) diyerek yapılacak olan çalışmalar~a Emre 

ıçın yer alabıleceklennı belırtmıştır. Y a~ılan çalışmalara katılınz derken buna bır örnek 

olarak çalışmaya katılan annelerden Meral hanım da "Ordaki koruma derneklerine 

girebilirdim, sınıf annesi olabilirdim, 1 o olayların içinde olmak için etkinlik! ere 

katılabilirim. " ( s.3 7) örneğini getirmişti~. 
ı 
ı 

3.9.4. Velileri bilgilendirmek g+ekir 

ı 
Bu konuda bir anne görüş bildirmiştir. Calışmaya katılan annelerden birisi olan Funda 

Hanım "Bu konu hiç konuşulmadı. Bizi+ sınifımızda olmasına rağmen. Bizi bu konuda 

sınıf öğretmeninin bilgilendirmesi gerfkir. Çünkü çocuğu kimse tanımıyo." (s.lOO) 

diyerek bu konuda Emre ve kaynaştırm~ uygulaması hakkında bilgilendirilmemelerinin 

büyük bir eksiklik olduğunu belirtmiştir. 
: 

ı 
. . . ! . 

3.9.5.Çocukların bilgilendirilmesi sağlanmalı· 
. ·. . . ! ·. 

ı 
ı 

Görüşmeye katılan annelerden biri isel çocuklann bilgilendirilmesi önemli demiştir. 
! 

Kendisiyle görüşülen annelerden birisi !olan Ayşe Hanım, "Çocuklara onların özürlü 
ı 

olduğunu söylemek lazım. Ona göre dfvranılması gerektiğini söylemek lazım. Bence 

çocukları bilgilendirmek gerekiyo." (s.~2) diyerek çocuklan özel eğitime gereksinim 
ı 

duyan çocuklar ve onlara nasıl davranı~ası gerektiği hakkında bilgilendirmenin önemli 
ı 

olduğunu belirtmiştir. ı 

Anadolu Universitesı 
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3.9.6. Anne babalar çocukların~ kaynaştırma hakkında bilgilendirmeli 
ı 

ı 
ı 

Anne babalar çocuklarını bilgilendirilm~li diyen bir anne vardır. Kendisiyle görüşüten 
ı 

annelerden Ayşe Hanım "Anne-babalar çocuklarına ona daha anlayışlı olmalarını, 
ı 

olmaları gerektiğini söyleyebilir/er." (s.r2) diyerek normal çocuğa sahip anne-babaların 

çocuklarını bilgilendirmeleri gerektiğini ~öylemiştir. 
! 
ı 

ı 
ı 

3.9. 7. Ders programı farklılaştıtılabilir 
ı 

ı 
Bu konu ile ilgili iki anne görüş bildirm~ştir.Kendisiyle görüşüten annelerden birisi olan 

Nurcan Hanım Emre için "Program f~rklılaştırılabilir, eğer faydalı alacaksa." (s.5) 

diyerek ders programı üzerinde durm~ştur. Funda Hanım da "Ders programı ağır. 

Benim çocuğum bile zorlanıyo. O yüz'den onun için daha yorucu mu geçiyor diye 
i 
ı 

düşünüyorum." (s.99) diyerek Emre içiıı. ders programının uygunluğu konusunda emin 

olmadığını dile getirmiştir. 
ı 

ı 
. . ı 

3.1 O. Kaynaştırma Uygulamasının Ya~arı. 

ı 
ı 

Çalışmaya katılan annelecin "kaynaşbrma uygulamasının hem özel gereksinimli 
ı 

öğrencilere hem de normal öğrencilere ne kadar yararı olduğu" hakkında görüşleri 
ı 

alınmıştır. Bu konu ile ilgili olarak sekii anne de görüş bildirmiştir. Annelecin görüşleri 
ı 

şu başlıklar altında toplanmıştır: 1 

3.10.1. Kaynaştırma uygulaması4ın özel gereksinimli öğrenciye yararı var (6) 

3.10.2. Emre arkadaşlarını ömeklkaynaşıyor (4) 

ı . . . k ( ') 3.10.3. Emre'ye kaynaştırma uy~ulamasının yararı yo 3 

3.10.4. Emre'ye kaynaştırma uygulamasısın katkısı olup olmadığı bilinmiyar (2) 
ı 

3.10.5. Kaynaştırma uygulaması*ın normal öğrencilere yararı var (3) 

3.10.6. Kaynaştırma uygulaması~ın normal öğrencilere yararı yok (2) 
i 
ı 

ı 
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3.1 0.1. Kaynaştırma uygulama~ının özel gereksinimli öğrenciye yararı var 

Kaynaştırma uygulamasının yaran oldJğunu ifade eden altı anne vardır. Çalışmaya 
ı 

katılan annelerden Nur Hanım "Yararlıi oluyodur heralde. Yararlanıyodur. Sonuçta o 
ı 

kadar öğrencinin içinde öğretmeni de,l sınıf öğretmenleri de, okul öğretmenleri de 
! 

heralde yardımcı oluyolar, ona da bişe~ kazandırmaya çalışıyolar. Hiç okula gitmemiş 

olsa o daha kötü oluyodur. Mutlaka jyararı oluyodur." (s.65) diyerek Emre gibi 
1 

çocuklann kaynaştırma uygulamasınClan yararlanabildiğini düşündüğünü ifade 
! 

etmektedir. Ayrıca Nur Hanım böyle b~r uygulamanın katkısının daha fazla olduğunu 
' 

söyleyerek Emre'nin normal çocuklann ,arasında olmasının iyi olduğunu ifade etmiştir. 

Meral Hanım da "Başka okulda okusa ~endini soyut/ar, böyle olması daha iyi. " (s.33) 
! 

diyerek kaynaştırmanın Emre'ye yaran 1lduğunu ifade etmiştir. Meral Hanım da "Va/la 

arkadaşları, öğretmenleri iyiyse, çocuğa şok yapacak olaylar yaşatmıyolarsa 
ı 

yararlanır." (s.37) diyerek Emre gibiı özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin 
ı 

kaynaştırma uygulamasından yararlanabtlmesi için öğretmen ve arkadaş davranışlannın 

önemli olduğunu belirtmiştir. Serpil $amın da "Öğretmenleri şey davranırsa, iyi 
. ı 

davranırsa iyi gider bence." (s.81) diyerek kaynaştırma uygulamasının ancak öğretmen 
! 

iyi davranırsa iyi gidebileceğini belirtmiştir. Serpil Hanım ; "Böyle bir uygulama iyi. " 
ı 
i 

(s.79) şeklinde ifadesiyle kaynaştırma uygulamasının Emre'ye katkısı olduğunu 

söylemiştir. Nursen Hanım da Emre'niA ailesinin varlıklı bir aile olduğunu, çocuğunu 
ı 

bu uygulamaya yönlendirebildiğini ve 1 kaynaştırma uygulamasının yararlı olduğunu 
ı 

ifade etmiştir. Çalışmaya katılan Ayşe Jıianım "Sosyal açıdan faydası olabilir." (s. 21) 

biçimindeki ifadesiyle kaynaştırmanın, 1 kaynaştırma öğrencisine sosyal açıdan yaran 

olabileceğini belirtmiştir. Funda HJm "Beden eğitimi gibi derslerde birlikte 
! 

olduklarından sosyal açıdan katkısı Q/a~ilir." (s.94) diyerek kaynaştırma uygulamasının 
Emre'ye sosyal açıdan yaran olabileceğipi belirtmiştir. 

ı 
3.10.2. Emre arkadaşlarını örn~k alıyor. 

ı 
ı 
i 

Görüşmeye katılan annelerden dördü IEmre'nin arkadaşlannı örnek almasıyla ilgili 
! -

görüş bildirmiştir. Kendisiyle görüş~len annelerden Ozge Hanım kaynaştırma 

uygulaması hakkında "Emre onlardan! örnek alabilir, kendini ona göre eğitebilir. " 
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(s.50) ifadesini kullanarak Emre'ye kaypaştırmanın katkısı olduğunu belirtmiştir. Nur 
ı 
ı 

Hanım ise "Yürüyüşünden tutun da, bturuş kalkışına kadar, belki sınıfla parmak 

kaldırışına kadar onlara artı olarak! dönebiliyodur." (s.63) ifadesiyle böyle bir 
! 

uygulama sayesinde kaynaştırma öğtencisinin arkadaşlarım örnek alabileceğini 
ı 

belirtmiştir. Çalışmaya katılan Özge Hanım "Böyle normal arkadaşlarıyla yaşaması 
ı 

daha iyi." (s.52) şeklinde ifade ederek kaynaştırmanın özel gereksinimli öğrenciye 
ı 

katkısı olduğunu belirtmiştir. Funda Hianım "Arkadaşlarıyla kaynaşması onu mutlu 
! 

ediyorsa bir problem yok. " (s.95) şeklinde belirtmiştir. Nursen Harnın da "Ders, bilgi 

yönünden yaralanamasa bile öğrJndiği bişeyler olur." (s.l25) ifadesiyle 
ı 

kaynaştırmanın iyi bir uygulama olduğurlu ifade etmiştir. 
ı 
' 
ı 
ı 

3.10.3. Emre'ye kaynaştırma uygulamasının yararı yok 
ı 

' 

i 
i 
ı 

Kendisiyle görüşülen annelerden üçü 1 kaynaştırma uygulamasının Emre'ye katkısı 
! 

olmayacağını açıklamıştır. Nurcan Hanim bunu "Hiçbir katkısı olmaz bu okulda, bu 
! 

sınıfla okumasının." diyerek ifade etmiŞtir (s.8) Kendisiyle görüşülen Nurcan Hanım 
. i 

"Pek yararlanamıyodur zannedersem. Şimdi Emre en fazla ikinci sınıfa gidiyor gibi 
ı 

bile değildir bence." (s.7) diyerek Emr~'nin sımf düzeyinin çok çok altında olduğunu 

ve Emre'nin kaynaştırma uygulamasıJdan yararlanamayacağım düşündüğünü ifade 
! 

etmektedir. Ayşe Hanım da "Yararla*nıış olamaz. Çünkü; konuşması bile düzgün 

konuşamıyomuş, düzgün okuyamıyom~ş." (s.21) diyerek Emre'nin kaynaştırma 
ı 

sınıfında bulunmasının Emre'ye katkısılolmadığını düşündüğünü ifade etmiştir. Funda 
ı 

Hanım da "Ben hiç yararlanabileceğin'i, bilgi olarak düşünmüyorum." (s.98) diyerek 
ı 

akademik anlamda kaynaştırma sınıfıncla Emre'nin bulunmasının işlevsel olmadığım 
i. 

· belirtmiştir. 1 

' 
ı 

ı 
3.10.4. Emre'ye kaynaştırma uygulamasının katkısı olup olmadığı 

! 

b ilinmiyor 

ı 

Bu konu ile ilgili iki anne görüş bildirmi~tir.Ayşe Hanım "Çocuğu görmediğim için 

bilemiycem. "(s.20) şeklinde ifadesiyle U:aynaştırmanın Emre'ye katkısımn ne 
ı 

ı 

olabileceği konusunda bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Meral Harnın da "Böyle bişey 



yaşamadığım için bilmiyorum." (s.34) D~a önce kaynaştırma uygulaması ile 

karşılaşmadığını bu yüzden kaynaştırma ~ygulaması hakkında bir fikri olmadığını 
i 

belirtmiştir. i 

i 

3.1 0.5. Kaynaştırma uygulamas~nın normal çocuklara yararı var 
i 
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Kendisiyle görüşülen annelerden üçü b~ konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Özge Hanım 

"Örnek alırlar, kendilerini ona göre ieğitirler. Ondan bir örnek alabilirler. Yani 
! 

şükredebilirler hallerine. Biz de bu durumda olabilirdik diye." (s.53) sözleriyle 
ı 

kaynaştırma uygulamasının normal çqcuklara yararı olduğunu, normal çocukların 
! 

engelli öğrencilerden örnek alabilece\derini ifade etmiştir. Kendisiyle görüşülen 
ı 

annelerden Nur Hanıma kaynaştıla uygulamasının katkısı sorulduğunda 

"Çocuklarımız daha insancıl yaklaşıyor belki hep insanın sağlıklı olmadığının, öyle 

insanlara nasıl davranılması gerektiğlrzi düşünebiliyor ve öyle de oluyor." (s.64) 
' 

diyerek kaynaştırma uygulaması ile ke:q.di çocuğunun özel eğitime gereksinim duyan 
ı 

çocuklara daha insancıl yaklaştığını bflirtmiştir. Funda Hanım ise "Çocuğum onu 

dışlamaz ve onunla birlikte olmaktan ~utlu olur herhalde. Daha çok yardımcı olur. 
ı 

Mutlu bişeyler paylaşabilir. Sosyal yön~en olabilir. Mesela oyun oynayabilir." (s.96) 

diyerek özel gereksininıli öğrenciyle fendi çocuğunun bir arada olmasının, kendi 

çocuğuna manevi katkısı olduğunu ifade i etmiştir. 

ı 

3.10.6. Kaynaştırma uygulamaJının normal öğrencilere yararı yok. 
ı 
! 
ı 

i 

Çalışmaya katılan annelerden ikisi bu kbnu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nurcan Hanım 
ı 

'· 
· kaynaştırma uygulamasının normal çoc~klara katkısı ile ilgili olarak "Benim çocuğum 

açısından hiçbir şey olmaz. " (s.6) diye~ek bu uygulamanı~ kendi çocuğuna bir katkısı 
ı 

olmadığını ifade etmiştir. Ayşe Hanım 1 ise "Bi katkı getirmez; çünkü sonuçta herkes 
ı 

kendi öğreniyo." (s.20) diyerek kaynaşttrma uygulamasının kendi çocuğuna bir katkısı 

olmadığını belirtmiştir. 
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3.11.Beklentiler 

Çalışmaya katılan annelere "Özel gerek~inimli bir çocuğa sahip olsaydınız kimden ne 
ı 

beklerdiniz? (örneğin; öğretmeninden, normal çocuk velilerinden, idareden, sizin gibi 
ı 

kaynaştırma öğrenci velilerinden, yasallardan vb.)." sorusu sorulduğunda annelerden 
ı 

değişik cevaplar gelmiştir. Bu konu ! ile ilgili sekiz anne de görüş bildirmiştir 

Cevaplardan yola çıkılarak elde edilen i alt-temalar aşağıda sıralanmıştır. Buna göre, 
ı 

Emre gibi bir çocuğa sahip olsalardı anneler: 

3 .ı ı. ı. Yaşadıkları çevreden kabul (1) 
ı 

3.11.2. Emre'nin arkadaşlarından; 

3 .ll. 2.a. Kabul (2) 

3.11.2.b. Destek (3) 

3.11.2.c. Beklenti yok (2) 

3.11.3. Kaynaştırma velilerinden çlestek beklentisi (7) 

3.11.4. Normal çocuk ailelerinde~; 
' 3.11.4.a. Destek (3) 1 

ı 
3.11.3.b. Beklenti yok(2) ! 

3.11.5. Öğretmenden; 

3.11.5.a. Destek (3) 

3.1 1.5.b. İlgi (2) 
i 
i 

3.11.5.c. Bilgilendirme (1) 

3.11.6.0kul idaresinden; 

3.1 1.6.a. Destek (2) 

3. i t.6.b. İlgi (1) 

3.11.6.c. Bilgilendirme (2) 

3.11. 7.Yasalardan; 
i 

3.11.7.a. Eğitim olanağı q) 
i 

3.11.7.b. Sosyal güvenlik planağı (1) 

3.11.7.c. Yasa çıkarılmasıibeklentisi var (1) 

3.11.7.d. Bilinmiyor (1) 

3.11.7.e. Beklenti yok (3) 



3.11.8. Emre'nin öğretmeninden ;ve diğer velilerden ilgi (1) 

3.11.9. İdareden destek alma ve bÜgilendirilme (1) 

3.11.10. Okul idaresi ve öğretinedinden ilgi ve destek (1) 

3.1 1.1 1. Öğretmeninden ve devani ettiği okul idaresinden ilgi (1) 

beklentisi içinde olacaklannı ifaJe etmişlerdir. 

3.11.1. Yaşadıkları çevreden kaJ?ul 
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Kendisiyle görüşülen annelerden biri bU: konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nur Hanım 
ı 

özel gereksinimli bir çocuğa sahip ols~ydı öncelikle "Çevrenin çok anlayışlı olması 

lazım. Hem çocuğu hem aileyi dışlamafnası lazım." (s.69) diyerek öncelikle çevrenin 
ı 

desteğinin çok önemli olduğunu vurgulaıhıştır. 
! 

3.11.2. Emre'nin arkadaşlarınd~n; 

3.11. 2.a. Kabul 

Kendisiyle görüşülen annelerden ikisi gprüş bildirmiştir. Funda Hanım, Emre gibi bir 
ı 

çocuğu olsaydı "Yardımcı olmasını, i sosyal faaliyetlere katıp Emre 'yi arkadaş 
ı 

gruplarına almalarını, Emre'yi desteklemelerini isterdim." (s.104) diyerek Emre'nin 
ı 

arkadaşlanndan, öncelikle kabul beklentisi olduğunu belirtmiştir. Nur Hanım da benzer 
i 

ifadelerle Emre'nin arkadaşlanndan onljl dışlamamalannı onu da grubun içine alarak 

kabul etmeleri gerektiğini vurgulamıştır. ! 

3.11.2.b.Destek . 

Kendisiyle görüşülen annelerden üçü b~ konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Ayşe Hanım 
i 

"Arkadaşlarının Emre 'ye iyi davranmqlarını yardımcı olmalarını." ( s.25) istediğini 
! 

belirterek, Emre gibi bir çocuğu olsaydı arkadaşlannın ona destek olmasını 
ı 

•• ı 

bekleyebileceğini ifade etmiştir. Ozge H;ınım "Emre 'nin arkadaşlarının ona her konuda 

yardımcı olmalarını isterim. " (s.57), Nursen Hanım da özel gereksinimli bir çocuğu 

olsaydı, çocuğuna arkadaşlanndan diğer !çocuklara nasıl davranıyorlarsakendi çocuğuna 
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da öyle davranmalannı isteyeceğini Vl.fl"gulamıştır. Serpil Hanım da Emre gibi bir 

çocuğu olsaydı; çocuğunun arkadaşl~mn ona destek olmasını isteyeceğini ifade 

etmiştir. 

3.11.2.c. Beklenti yok 

Kendisiyle görüşülen annelerden ikisi bu konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nurcan 

Hanım "Arkadaşlarımdan beklerdim a;,ıa bulamazdım, normal bir çocuk Emre ile 
i 

arkadaşlık yapmaz. Tabi bu çok yanlış ama; aile nasıl yetiştiriyorsa öyle davranır. " 

(s.ll) diyerek özel gereksinimli bir çocuğa sahip olsaydı; çocuğunun arkadaşlanndan 

beklediğini alamayacağını ifade etmiştir. Meral Hanım da Emre gibi bir çocuğa sahip 

olsaydı; çocuğunu arkadaşlannın önemsemeyeceğini belirterek hiçbir beklentisi 

olmadığını söylemiştir. 

3.11.3. Kaynaştırma velilerinde~ destek beklentisi 

' . ' 

Çalışmaya katılan annelerden yedisi bu konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nurcan Hanım 
1 

böyle bir çocuğu olsaydı; kendisi gibi' böyle çocuğa sahip olan anne babalar için 

"Destek olurduk birbirimize." (s.13) diyerek özel gereksinimli öğrenciye sahip anne

habalann birbirlerine destek olmalannın !önemli olduğunu vurgulamıştır. Nur Hanım da 
i 

kaynaştırma öğrencisinin velisinin yerin4e olsaydı; diğer kaynaştırma öğrencisine sahip 

velilerden "Her şeyden önce herkesin :başına gelebilir, bunun için de böyle veliler 

birbirlerine destek olmalı."(s.68) diye~ek kaynaştırma öğrencisine sahip velilerin 

birbirlerine destek olmalan gerektiğ~ni vurgulamıştır. Funda Hanım da özel 

gereksinimli bir öğrenciye sahip olsaydı~ diğer özel gereksinimli öğrenciye sahip anne

babalannın bir paylaşım içinde olması g~rektiğini, bir arada olmalan gerektiğini, demek 

gibi topluluklann oluşturulabileceğini sciylemiştir. Meral Hanım "Maddi destek yerine 
i 

manevi destek yeterli oluyor. " (s.43 )di~erek özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin 

birbirine öncelikle manevi destekte bulufunalannı istemiştir. Serpil Hanım "Ben hep bir 
ı 
ı 

arada olalım isterdim, çünkü, diğer anne- babalardan daha iyi anlardık birbirimizi. " 
ı 

(s.86) diyerek normal çocuğa sahip anp.e-babalara göre, özel gereksinimli öğrenciye 

sahip anne-habalann birbirini daha iyi ~layabileceklerini, birbirlerine daha iyi destek 
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olabileceklerini belirtmiştir. Ayşe Haı11;m da "Bir dernek kurulabilir. Böyle aileler 

birbirine destek olmalıdır." (s.27) diyerek özel gereksinimli öğrenciye sahip anne

babaların bir demek altında toplanarak b~rbirlerine destek olabileceklerini ifade etmiştir 

Özge Hanım ise "Herkesin başına gele~ilir. Ben böyle bir durumda destek beklerim ve 

destek olurum." (s.57-58) diyerek özel kereksinimli çocuğa sahip bir çocuğa herkesin 

sahip olabileceğini ve eğer Özge Hanım da özel gereksinimli bir çocuğa sahip olsaydı; 
! 

öncelikle destek bekleyeceğini ayrıca kendisinin de özel gereksinimli çocuğa sahip 

ailelere destek olacağım belirtmiştir. Nursen Hanım da Emre gibi bir çocuğu olsaydı; 

diğer özürlü velilerinin de birbirlerine destek olup hatta çocuklarım bile ayın okula 

göndermeleri gibi bir beklenti içinde olacağım belirtmiştir. 

3.11.4. Normal çocuk ailelerinden; 

3.11. 4.a. Destek 

Kendisiyle görüşülen annelerden üçü bv konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nur Harnın 

Emre gibi bir çocuğa sahip olsaydı nonrial çocuğa sahip anne-balardan öncelikle destek 
ı 

beklentisi olabileceğini ifade etmiştir. 1

Serpil Hanım da normal çocuğa sahip anne-

babalar bir araya gelerek özel gereksinirp.li çocuk için bişeyler yapılabileceği beklentisi 

içerisindedir. Nursen Harnın normal çocW<: anne-babalanmn özel gereksinimli çocuğun 

anne-babasına destek olmasımn önemi~i vurgulamıştır. Özge Hanım da "Herkesin 

başına gelebilir. Böyle bir durumda birbirimize yardım ederiz." (s.57) diyerek normal 
ı 

çocuğa sahip anne-babaların, Emre gibi ~ir çocuğa sahip anne babaya her konuda destek 

olmasımn önemli olduğunu belirtmiştir. ı 
' 

3.11. 4.b. Beklenti yok . 
! 

Çalışmaya katılan annelerden ikisi bu konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nurcan Harnın 

"Böyle bir durumda velilerden hiçbir~ şey bekleyemeyiz, çünkü yapmazlar." (s.l2) 
' 

diyerek özel gereksinimli çocuğa sahi~ anne babaların beklentilerini normal çocuğa 
i 

sahip anne-habalann karşılayamayacağıp.ı ifade etmiştir. Meral Hanım ise "Velilerden 

okula gidipte ilgifendiğini ve ilgileneceklerini zannetmiyorum." (s.42) diyerek özel 



49 

gereksinimli bir çocuğa sahip olsaydı normal çocuğa sahip anne babalardan bir 

beklentisi olmayacağım belirtmiştir. 

3.1 1.5. Öğretmenden; 

3.11.5.a. Destek 

Çalışmaya katılan annelerden üçü bu k~nu ile ilgili görüş bildirmiştir. Nursen Hanım 
! 

"Öğretmeninden öncelikle diğer çocuklardan ayrım yapmamasını, destek olmasını 

isteyebilirim." (s.l21) diyerek Emreı gibi bir çocuğa sahip olursa Emre'nin 

öğretmeninden öncelikle çocuğuna de~tek olmasım bekleyeceğini belirtmiştir. Nur 

Harnın ise öğretmeninden Emre'nin :performansına göre davranmasım, Emre'nin 

durumunu göz önüne alması konusunda' destek beklediğini ifade etmiştir. Ayşe Hanım 
ı 

da "Ona seviyesine göre hareket etmesini arkadaşlarıyla daha uyumlu olması için 
' 

yardımcı olmasını beklerdim" (s.25) diyerek Emre'ye sımf içinde arkadaşlarıyla uyumu 

konusunda destek beklentisi içerisinde olacaklanm belirtmiştir. 

3.11.5.b. ilgi 

Kendisiyle görüşülen annelerden ikisi görüş bildirmiştir. Özge Hanım "Sevgi beklerdim. 

Her açıdan sevgi çok önemlidir. Öğretmen sevgiyi aşılayabilirse ne güzel." (s.56) 
ı 

diyerek özel gereksinimli bir çocuğa saJıi.p anne-babanın öğretmenden beklentisinin ilgi 
ı 

ve sevgi beklentisi olduğunu vurgul~ıştır. Serpil Harnın da özel gereksinimli bir 

çocuğa sahip olsaydı; öğretmenin ona ilgi göstermesinin yani ilgi beklentisinin öncelikli 

olacağını belirtmiştir. 

3.1 l.S.c. Bilgilendirme : 

Kendisiyle görüşülen bir anne bu konuda görüş bildirmiştir. Nurcan Hanım "Ben hiç 

kimseden bişey beklemezdim, sadece o/ğretmeninden beklerdim. Sürekli öğretmenle 
ı 

iletişim içerisinde olmaya çalışırdım. i Yani geliştirebildiği kadar öğretmenle aile 
ı 
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geliştirirdi çocuğu." (s. ll) Anne-baba4-ın öğretmenle sürekli iletişim içinde olarak 

bilgilendirilme beklentisi olduğunu beli$ıiştir. 
' 

3.11.6. Okul idaresinden; 

3.11.6.a. Destek 

Çalışmaya katılan annelerden ikisi bu konuda görüş bildirmiştir. Özge Hanım idareden 

beklentisi konusunda "Destek olmasını beklerim." (s.56) diyerek Emre gibi bir çocuğa 

sahip anne olsaydı; idareden öncelikle özel gereksininıli çocuğu için destek beklentisi 

olacağını belirtmiştir. Nursen Hanım daı özel gereksininıli bir çocuğa sahip olsa; özel 

gereksininıli çocuğa sahip anne ol~ak okul yönetiminden destek olmalannı 

bekleyeceğini belirtmiştir. 

3.11.6.b. ilgi 

Kendisiyle görüşülen Funda Hanım "İda~enin ilgili olmasını, sadece ilgi göstermekle de 

değil, denetleyici olması lazım." (s.104) diyerek özel gereksininıli öğrenciye sahip 

anne- babalann idareden ilgi ile qeraber denetleyici bir tavır sergilemesini 

bekleyeceklerini belirtmiştir. 

3.11.6.c. Bilgilendirme 

Kendisiyle görüşülen annelerden ikisi görüş bildirmiştir. Ayşe Hanım idareden hem 
ı 

öğrencileri, hem de öğretmenleri i özel . gereksininıli öğrenciler hakkında 
i 

bilgilendirmelerini beklediğini ifade etıriiştir. Funda Hanım da böyle bir çocuğa sahip 
ı 

olsa çocuğunu devam ettiği okulda her o;rtamda (sınıfla, teneffüste, vb.) birlikte olacağı 
! 

arkadaşlannın idare tarafından bilgilenditmenin önemli olduğunu belirtmiştir. 
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3.11.7.Yasalardan; 

3.11.7.a. Eğitim olanağı 

! 

Çalışmaya katılan annelerden üçü bu ~onuda görüş bildirmiştir. Nur Hanım "Özel 
ı 

gereksinimli çocuklar için eğitim veren! okulların olması lazım. " (s. 71) diyerek özel 
ı 

gereksininıli öğrenciye sahip anne-baba,arın yasalardan özel gereksininıli öğrenci için 

eğitim beklentisi olduğunu belirtmiştir. Serpil Hanım da "Özel gereksinimli öğrenciler 
ı 

için ayrı okulların olması daha iyi olmaz mı?" (s.184) diyerek özel gereksinimli 

öğrenci için yasaların eğitim düzenle~elerini gerçekleştirmesini bekleyeceğini ifade 
' 

etmiştir. Nursen Hanım da özel gereksinimli çocukların eğitimleri konusunda 
! 

yasalardan beklentisinin "Farklı okullar açılması olabilir. Doğru dürüst eğitim 

görmeleri olabilir. Bunlara sahip çıkılmqsı gerekir. " (124-125) olacağım ifade etmiştir. 

' 

3.11.7.b. Sosyal güveniİkıolanağı 

Kendisiyle görüşülen annelerden birisi Funda Hanım yasalardan özel gereksinimli 

çocuklar için sosyal güvenliklerinin sağlanmasını, özel gereksininıli çocuğun anne 

babası olmadığında da yaşamını ba~ımsız sürdürebileceği yasaların çıkarılması 

gerektiğini belirtmiştir. 

3.11.7.c. Yasa çıkarılma~ı 

Çalışmaya katılan annelerden biri Serpp Hanım "Özel yasa çıkarılması lazım." (s.86) 

diyerek özel gereksininıli öğrenciler için' özel yasa çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. 

3.1 1. 7.d. Bilinmiyor 

Kendisiyle görüşülen annelerden Ayşe: Hanım "Bu konuda bişey diyemiyorum, pek 

bilgim olmadığı için." (s.27) diyerek ka!ynaştırma uygulaması için çıkarılan yasalardan 

haberinin olmadığım ifade etmiştir. 
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3.11. 7.e. Beklenti yok 

Çalışmaya katılan annelerden üçü bu konuda görüş bildirmiştir. Meral Hanım ise, özel 

gereksinimli bir çocuğa sahip olsaydı yasaların kaynaştırma uygulaması hakkında hiç 

bir şey yapamayacağını ifade etmiştir. l"furcan Hanım "Yasaların da yapacağı bir şey 
' 

yok, yapamıyorlar ki, neler duyuyoruz, ~eler görüyoruz hiç bir şey yapmıyor." (s.l4) 

diyerek özel gereksinimli bir çocuğa sahip bir veli olsa yasalardan hiçbir beklentisi 

olmayacağını belirtmiştir. Özge Hanım ·da "yasalar böyle şeylere göz yumuyor, hiç 

yardım elini uzatmıyorlar" (s.58) diyerek yasaların özel eğitim konusunda hiçbir şey 

yapmadığını belirtmiştir. 

3.11.8.Emre'nin öğretmeninden ve diğer velilerden ilgi 

Çalışmaya katılan annelerden Funda Hanım özel eğitime gereksinim duyan bir çocuğa 

sahip olsaydı öğretmenin ve normal çocuğa sahip anne babalann özel gereksinimli 

çocuğa ilgili davranmasını beklediğini belirtmiştir 

3.11.9. İdareden destek alma ve:bilgilendirilme 

Kendisiyle görüşüten annelerden Nurcan Hanım "Yönetimden de topluma kazandırı/sm 

yardımcı olunsun isterdim. Toplantılar yapılarak çocukların bilgi/endiri/mesini 

isterdim. " (s.l2) diyerek Emre gibi bir Çocuğun annesi olarak idareden bu kaynaştırma 
ı 

uygulaması ile ilgili olarak bilgilendirme ve bu konuda özel gereksinimli öğrenciye 

destek olunmasını bekleyebileceğini ifade etmiştir. 

3.11.10. Okul idaresi ve öğretmeninden ilgi ve destek 

Çalışmaya katılan annelerden Nur Hanım özel gereksinimli bir çocuğa sahip anne 
ı 

olsaydı Emre'nin devam ettiği okul idaresinin hem de Emre'nin öğretmeninin özel 

gereksinimli öğrenciye ilgi göstermelerini ve özel gereksinimli öğrencinin ihtiyaç 

duyduğu her konuda yardımcı olmalarını bekleyebileceğini belirtmiştir. 
ı 
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3.11.11.Öğretmeninden ve devam ettiği okul idaresinden ilgi 

Kendisiyle görüşülen annelerden Mera( Hanım özel gereksinimli öğrenciye sahip bir 

anne olsaydı; özel gereksinimli öğrenyinin öğretmeninden ve devam ettiği okulun 

idaresiriden özel bir ilgi bekleyebileceğiı:ll vurgulamıştır. 

3.12.Görüşler 

Çalışmaya katılan annelere ''kaynaştırma hakkındaki görüşleri" sorulmuştur. Bu konu 

ile ilgili sekiz anne de görüş bildirmiştir. :Bu soruya şu cevaplar verilmiştir: 

3.12.1. Kaynaştırma yapılsın 

3.12.l.a. Emre eğitim almalı (1) 

3.12. 1 .b. Emre'ye destek olmak gerekir (3) 

3.12.l.c. Kaynaştırma uygulanabilir (3) 

3.12.l.d. Emre'yi topluma kazandırmak gerekir (5) 

3.12.l.e. Aile okulla ilişki içindeolmalı (2) 

3.12.2. Sımfta kaynaşma olmasın (1) 

3.12.2.a. Sımfta kaynaşma olmuyor (1) 

3.12.2.b. Emre ayrı eğitim, almalı (5) 
! 

3.12.2.c. Sınıftaki öğrenci[erin Emre'ye karşı tutumu (1) 

3. 12.3. Kaynaştırma konusunda kararsızlar 

3.12.3.a. Emre kaynaştıf111a uygulamasından yararlanamıyorsa gereksiz 

yararlanabiliyorsa bu uygulamaya devam etmeli (2) 
ı 

3.12.3.b. Normal çocuk anneleri kaynaştırma konusunda kararsız (1) 

3.12.1. Kaynaştırma yapılsın 

3.12 .l.a. Emre eğitim almalı 

Kendisiyle görüşülen annelerden Öz ge Hanım "Eğitim almasını çok isteriz. Bu okulda 
' 

alsın, başka okul/ara başvursun, onlardan eğitim alsın yani, ben okumasını isterim. " 
ı 
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(s.59) diyerek Emre'nin durumu her ne. olursa olsun, sunulan her eğitim imkanından 

yararlanmasını istediğini belirtmiştir. 

3.12.1.b. Emre'ye destek olmak gerekir 
ı 

Kendisiyle görüşülen annelerden üçü ]?u konuda görüş bildirmiştir. Nurcan Hanım 

"Bütün okula, sınıfa da değil çünkü teneffüs e çıktıklarında sırf sınıf yok, tüm okul var 

yani. Emre 'ye iyi niyetli yak/aşmalarını isterim, destek olmalarını isterim" (s.l4) 

diyerek Emre'ye bütün okulun her orramda destek olmasının önemini belirtmiştir. 

Funda Hanım "Emre 'ye yardım edilmesi gerekir. En azından anne babanın destek 

olması gerekir." (s.l09) diyerek Emre için önce anne babanın daha somasında 

çevresinde bulunan kişilerin destek olmasının önemini vurgulamıştır. Özge Hanım da 

"Eğitimine yardımcı olmak lazım. Benim çocuğl:lmun da yardımcı olmasını isterim, 

destek olmasını isterim." (s.50) diyerek Emre'ye hem eğitim anlamında destek 

olunmasını hem de kendi çocuğu tarafından destek olunmasını istemiştir. 

3.12. l.c. Kaynaştırma uygulanabilir 

Kendisiyle görüşülen annelerden üçü görüş bildirmiştir. Nurcan Hanım "Normal 

çocukların arasında okuyabilir. Beniin için hiçbir sakıncası yok." (s.4) diyerek 

kaynaştırma uygulamasının olabileceğini belirtmiştir. Özge Hanım da "Bu uygulama 

iyi." (s.50) diyerek kaynaştırmanın uygulanabilir bir uygulama olduğunu söylemiştir. 

Nursen Hanım da "Ben çocukta bişey görmüyorum. Bu uygulama iyi, fena değil. Bence 

hiçbir sorun yok." (s.l27) diyerek kayne:ıştırmanın iyi bir uygulama olduğunu, Emre'de 

kaynaştırma uygulamasını engelleyecek kir problem olmadığını belirtmiştir. 

3.12.1.d. Emre'yi topluma kazandırmak gerekir 

Çalışmaya katılan annelerden beşi bu konu ile ilgili görüş bildirmiştir. Özge Hanım 

Emre'nin ailesiyle ilgili olarak "Çocuğum özürlü diye ihmal etmesin, göndersin. Öyle 

çok eğitim alanlar var, öyle çok özürlü çalışanları gördüm yani ihmal etmemiş 

çocuğunu ona eğitim sağlamış, işini yapan özürlüleri gördüm. Anne babasının bunun 
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için destek olması lazım. " (s.55) diyerek Emre'yi eğitim aracılığıyla topluma 

kazandırmak gerektiğini belirtmiştir. Seq>il Hanım da "Böyle çocuklar okutulmalı, okul 

dışına bırakılmamalı. Eğitimin yaşı yoktur. Her ne kadar zihinsel problemi de olsa 

toplumdan dışlamamak lazım. Aileden b'aşlıyo. Aile, toplum, okul, arkadaş. Bunları göz 

ardı etmemek lazım. Böyle kişiler kazanılmalı, kazanılmazsa daha zararlı hale 

geleceklerdir." (s.71-72) diyerek özel :eğitime gereksinim duyan çocukları topluma 

kazandırmak gerektiğini ifade etmiştir. Meral Harnın da "Toplumda soyut/anmamasını 

isterim." (s.32) diyerek Emre gibi çocukların toplum içinde olması gerektiğini 

belirtmiştir. Seq>il Hanım da "Çocuğu topluma alıştırmak iyi bişey. Herkes ona bilinçli 

davranmalı" (s.78) diyerek özel eğitime gereksinim duyan bireylerin toplum içinde 

yaşaması gerektiğini ifade etmiştir. . Ayşe Hanım da "Topluma anne babanın 

kabul/endirme/eri çok önemli, destek olmaları çok önemli." (s.28) diyerek anne babanın 

özel eğitime gereksinim duyan bireyleri topluma kazandırmakta önemli bir rolü 

olduğunu vurgulamıştır. Funda Hanım ise; "Hiçbir anne baba çocuğunun böyle 

olmasını istemez. Topluma kazandırı/masını isterim." (s.87) diyerek özel gereksinimli 

çocukların topluma kazandınlmasımn önemini vurgulamıştır. 

3.12.1.e Aile okuila ilişki içinde olmalı 

Çalışmaya katılan annelerden ikisi ailenin okulla ilişki içinde olması ile ilgili görüş 

bildirmiştir. Meral Hanım "Ben öyle çocuğum olsa her gün okulda olurum, koruma 

derneklerine girerim, sınıf annesi olurum." (s.39) diyerek özel gereksinimli çocuğa 

sahip anne babaların okulla sürekli olarak iletişim içinde olması gerektiğini belirtmiştir. 

Özge Hanım da "Annesinin arda bulunması gerekiyo. Orda gözlemleyip de arda 

olmalı. " (s.45) diyerek Emre'nin ailllesımn okulla iç içe olması gerektiğini ifade 
ı 

etmiştir. 
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3.12.2. Sınıfta kaynaştırma yap~lmasın 

3.12. 2.a. Sınırta kaynaşma olmuyor 

Kendisiyle görüşülen annelerden Funda Hanım bir başka ifadesinde de "Sınıf 

ortamında kaynaşma olmuyor diye düşünüyorum" (s.92) diyerek sımfta Emre ile 
ı 

arkadaşlarımn sınıf ortamında kaynaşamadıklanm, Emre'nin sorun yaşadığını bu 

nedenle de o ortamdan sıkılabileceğini belirtmiştir. 

3.12. 2.b Emre ayrı eğitim almalı 

Bu konu ile ilgili olarak beş anne görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan annelerden birisi 

olan Serpil Harnın "Bence ayrı bi okulu olup da öyle eğiti/se daha iyi olur." (s.85) 

şeklindeki ifadesiyle Emre'nin ayrı okula gitmesi gerektiğini belirtmiştir. Nur Harnın da 

"Öyle öğrenciler ayrı bir sınıfla toplanabilir." (s.62) diyerek Emre'nin kaynaştırma 

uygulaması dışında olmasımn daha iyi olacağınİ belirtmiştir. Ayşe Hanım da "Ayrı 

okulları var, kaynaştırma çocukları için. Bence oraya gitse daha iyi olur." (s.19) 

diyerek Emre'nin ayrı okula gitmesi ger~ktiğini vurgulamıştır. Meral Hanım da "Onun 
' 

ayrı okulu olması gerekmiyo mu?" (s.3n diyerek Emre için kaynaştırma uygulaması 

dışında ayrı okul düşüncesini belirtmiştir. Nurcan Hanım da "Emre kendi ayarında 

çocuklarla olmalı. bence, onlarla kaynaşma/ı. Mesela; özürlüler sınıfında ilgi daha 

başka. " (s.9) diyerek Emre'nin ayrı eğitim alması gerektiğini savunmuştur. Nursen 

Hanım da "Ailesinin çocuğunu farklı bir okula göndermesi lazım." (s.l16) diyerek 

Emre'nin ayrı eğitim alması gerektiğini belirtmiştir. 

3.12.2.c. Sınıftaki öğrencilerin Emre'ye karşı tutumu 

Kendisiyle görüşülen annelerden birisi olan Meral Hanım "Sınıftakiler zannetmiyorum 

ona aşırı tepki göstersin, ilgi gösteriyolardır." (s.34) diyerek Emre'nin sınıftaki 

arkadaşlanmn ona olumsuz tepki yerine ilgi göstereceklerini belirtmiştir. 



3.12.3. Kaynaştırma konusunda kararsızlar 

3.12.3.a.Emre kaynaştırqta uygulamasından yararlanamıyorsa 

gereksiz, yararlauabiliyorsa devam etmeli 
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Kendisiyle görüşülen annelerden ikisi bu konuda görüş bildirmiştir. Funda Hanım 

"Emre açısından kaynaştırma uygulaması bi şeyler verebi/iyasa devam, ama 

yarar/anarnıyasa kendi gidebileceği bi okula gitme/i. Orta öğretim eğer çocuğa bişeyler 

katabiliyasa devam etme/i, yoksa çocuğu üzüyosa veya sıkıyosa, onu aşıyasa eğitim 

bence etmemeli diyorum." (s.l07-108) ibiçimindeki ifadesiyle Ernre'nin kaynaştırma 
' 

uygulamasından yararlanamıyosa devam etmemesi gerektiğini ancak, yaralanabiliyorsa 

devam edebileceğini belirtmiştir. Özge hanım da "Yarar/anabiliyosa güzel bişey. 

Yarar/anarnıyasa alınması gerekiyo." (s.44) diyerek kaynaştırma uygulaması Emre için 

yararlı değilse devam etmemeli, ancak: yararlıysa kaynaştırmanın iyi bir uygulama 

olduğu mesajını vermiştir. 

3.12.3.b. Kaynaştırma k~nusunda kararsız 

Çalışmaya katılan annelerden birisi Fun~a Hanım da kaynaştırma konusunda kararsız 

kaldığını şu sözleriyle göstermiştir: "Yani belki onun gidebileceği bir okulu ben tabi o 

kadar bilgim yok o kadar. Daha mı ona bişeyler katar, daha çok kendi ortamında mı 

mutlu olur." (s.93) diyerek kaynaştırma uygulaması ile ilgili olarak bu konuda zaman 

zaman kararsız bir tavır sergilemiştir. 
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TARTIŞMA 

Bu bölümde, bulgulardan elde edilen normal çocuk annelerinin kaynaştırma 

uygulamasıyla ilgili görüşlerinin yorumı;ı ve sonuçların alanyazınla karşılaştınlması yer 

almaktadır. 

Bu çalışma özel gereksinimli bireylerin :kaynaştırmaya yerleştirilmesine bir bakış açısı 

getirmek için gerçekleştirilmiştir. Ancak bir ilköğretim okulunda yapılan kaynaştırma 

uygulamasına ilişkin sadece sekiz annenin görüşleri alınmıştır. Kaynaştırma uygulaması 

yapılan diğer okullarda da aynı sonuçların alınıp alınmayacağı ileriki araştırmalar 

yapıldığında görülebilecektir. 

Çalışmaya katılan bütün annelerin 11 aynaştınna ri ygulamasından kaynaştınna sınıfına 
devam eden çocukları sayesinde aberleri olduğunu belirtmişlerdir. Kaynaştırma 

uygulamasından uzun süreden beri aberdar olan annelerin, yeni öğrenen annelere göre 

kaynaştımıa uygulamasına daha ol+u yaklaştıklan görülmüştür. Daha uzun süredir 

kaynaştırma uygulamasından haberdf olan annelerin kaynaştırma uygulamasına devam 

eden özürlü çocuğu daha yakındalı tanıdıklan görülmüştür. Karamanlı'nın (1998) 

yapmış olduğu araştırmada da bir dan daha fazla süredir kaynaştırma uygulamasına 

devam eden özürlü ve normal çocuk ailelerinin kaynaştırma uygulamasına daha olumlu 

yaklaştıkları görülmüştür. 

Kendisiyle görüşülen annelerin ço~ özel gereksinimli öğrencinin kendi çocuklarıyla 

benzerlikleri konusunda özel gerekjinimli ·.öğrencinin, kendi çocuklarına benzediğini 

ifade etmişlerdir. Ancak daha çok ıziksel görünüm hakkında düşüncelerini belirterek 

kendi çocuklarının fiziksel görünümleriyle Emre'nin görünümünün aynı olduğunu 

düşündüklerini ifade etmişlerdir. B~ı anneler ise özel gereksinimli öğrenci ile kendi 

çocuklan arasında benzerlik olup olmadığını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Bunun 

nedeni ise; bu annelerin kaynaştırma uygulamasından ancak çocukları sayesinde 

haberleri olduğunu belirten anneler olmasıdır. Dönmez ve arkadaşlarının (1998) yaptığı 

çalışmada da normal çocuğa sahip anne-babaların kendi çocuklarının özürlü bireylerle 
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birlikte olarak, özürlü bireylerin de kendileri gibi olduğunu düşünebileceklerini ifade 

etmişlerdir. 

Kendisiyle görüşülen annelerden ikisi ise; Emre'nin bağımsız yaşam becerilerine sahip 

olmasının önemini vurgulamışlardır. Annelerin bu konuyla ilgili olarak verdiği örnek 

Emre'nin bir bakkala gidip bir ekmek allp parasının üzerini alabilmesidir. Bu örnek özel 

gereksinimli öğrencinin en azından para kullanma becerisine sahip olabilmesi ile 

ilgilidir. Bu anneler küçük bir örnek de olsa bağımsız yaşam becerilerini özel eğitim 

gerektiren bireyin kazanmasının oldukça önemli olduğunun farkında olan annelerdir. 

Çalışmaya katılan annelerden özür gruplarını sıralaması istendiğinde hiçbir anne özür 

gruplannın hepsini sıralayamamıştır. Bazıları sadece zihin ve görme konuşma özrünü 

sıralayabilirken, bazıları da araştırmacının sırala~ığı özür gruplarını onaylamışlardır. 

Kendileriyle görüşülen annelerden özür türleri hakkında bir fikri olan annelere hangi 

özür grubunda öğrencilerin kaynaştırma uygulamasında yer alabileceği ile ilgili olarak 

soru yöneltildiğinde; bütün özür gruplarının yer alabileceğim söylemiştir. Bazıları da 

özür türleri hakkında bir fikri olmamasına karşın, Emre gibi zihin özürlü çocukların yer 

alabileceğini söylerken, bir anne de hafif zihin özürlü ve işitme özürlü öğrencilerin 

kaynaştırmada yer alabileceğini belirtmiştir. Ancak hangi özür türü yer alırsa alsın, 

kaynaştırma öğrencisinin özürden az etkilenmiş olması annelerin özürlü bireylerin 

kaynaştırmadan yararlanabilmeleri konusundaki görüşlerini etkilemiştir. Anneler hafif 

derecede özürden etkilenen özel gereksinimli öğrencinin kaynaştırma sınıfında 

olabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Dönmez ve arkadaşlannın (1998) yaptığı 

çalışmada normal çocuğa sahip anne-babalar kaynaştırma uygulamasında yer alabilecek 

olan özür gruplarının fiziksel özürlü öğrenciler, işitme özürlü öğrenCiler, görme özürlü 

öğrenciler, özürlü öğrenciler, zihin özürlü öğrencilerin olabileceğini belirten maddelere 

evet derken, hiçbir özürlü öğrenci yer alamayacağını ifade eden maddenin de az da olsa 

kabul gördüğü görülmüştür. Kaynaştırma uygulamasında yer alabilecek özür 

gruplannda en sonda zihin özürlü grubun olduğu görülmüştür. Özürlü çocuğa sahip 

anne-babaların kaynaştırma programına karşı tutumlarının olumlu olduğu, özür türünün 

ise tutumları olumsuz etkilediği görülmektedir. Özürlü çocuğa sahip anne-babaların 

işitme ve konuşma özürlü çocukların kaynaştırma uygulamasına katılmalarını tercih 
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ettikleri ancak; zihinsel, ortopedik ve görme özürlü çocuklann kaynaştırma 

uygulamasına karşı olumsuz tutum sergiledikleri görülmektedir. Atay ise (1995) yaptığı 

çalışmada, kaynaştırma uygulaması için tercih edilen özür türleri arasında şeker hastası 

olan, kekeme olan, ortopedik özürlü olan ve hafif işitme özürlü olan gruplar yer aldığım 

saptamıştır. Her ne kadar pek çok özürlü öğrenci için kaynaştırma programlan çok 

rastlamr bir hale geldiyse de, kaynaklar gösteriyor ki ileri derecede özürlü öğrencilerin 

çoğu kısa süreli kaynaştırmayla özel sımflarda eğitimlerini sürdürmektedirler 

(Mcleskey, Henry ve Hodges, 1999). Palmer, Puller ve Arrora (2001) yaptıklan 

çalışmada çocuğun özür düzeyinin ileriliğinin çocuğun kaynaştırma programına 

yerleştirilmesinde bir ölçüt olarak kullamldığım ortaya konmuştur. Ancak özürlü 

çocuklann kaynaştırmaya yerleştirilmelerini destekleyenlerde bir artma olmasının 

nedeni, son yıllarda kaynaştırmaya yerleştirilen öğrencilerin özürden en az zarar gören 

ya da etkilenen öğrenciler olmuş olmasıdır (Mclesky, Henry ve Hodges, 1999). Yine 

kaynaklara göre kaynaştırma hareketi daha önceden mümkün olmayan öğrenciler için 

de kaynaştırma olanağı sağlamakta, ancak uygulamaya bakıldığında bunun 

gerçekleşmediği görülmektedir (Lipsky, Gartner, 1997; Stainback, Stainback, Forest, 

1989). Cröll ve Moses'in (1985) yaptığı araştırmada da görülmüştür ki, kaynaştırma 

uygulamasına karşı tutumu etkileyen en önemli değişkenlerden biri, özel eğitim 

gerektiren bireyin özür türüdür. Genellikle özürden etkilenme düzeyi ileri derecede 

olmayan özür türleri kabul görmekle birlikte, daha olumlu tutumlann sergilendiği 

grubun da özürden en az etkilenen grup olduğu görülmektedir. 

Kaynaştırma uygulamasımn yaran konusunda annelerin çoğu hem özel gereksinimli 

öğrenciye hem de normal çocuğa yaran olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca kaynaştırma 

uygulamasının normal çoctiklann. daha insancıl olmasım sağlayan bir uygulama 
. . . 

olduğunu ve normal çocuklarla özel gereksinimli öğrenci bir arada olursa paylaşımın 

· olabileceği görüşü saptanmıştır. Kaynaştırmamn özel gereksinimli öğrenci açısından 

yaran ise; kaynaştırma uygulaması sayesinde özel gereksinimli öğrencinin topluma 

uyumu sağlanarak topluma kazandınlacak ve normal çocukla özel gereksinimli bireyin 
1 

paylaşımı artacağı düşüncesindedirler. Ayrıca özürlü çocuğun kaynaştırma 

uygulamasının yapıldığı ortamda normal çocuğu örnek alacağı görüşü belirtilmiştir. 

Özababa'nın aktardığına göre; Synder ve arkadaşlan (1977) ile Odom ve arkadaşlan 
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(1984) yaptıklan çalışmada; normal gel~şim gösteren çocuklann özürlü çocuklarla aynı 

ortamda olmalanndan doğan bir gerilik olmadığını göstermiş, özürlü çocuklann normal 

çocuklann eğitimini etkilemediklerini belirtmişlerdir. Özbaba'nın (2000) yaptığı 

çalışmada da bu bulgu doğrultusunda özel gereksininıli öğrencide davranış problemleri 

ortaya çıkmazken, özürlü çocuğun pekiştirilen olumlu davranışlan özürlü olmayan 

akranlanndan öğrendiği görülmüştür. Dönmez ve arkadaşlannın yaptıklan çalışmada ise 

(1997 hem özel gereksininıli öğrenciye hem de normal öğrenciye kaynaştırma 

uygulamasının yararlı olduğu düşüri.cesinin savunulduğu görülmektedir. Kaynaştırma 

uygulamasının yaran, normal çocuklar açısından düşünüldüğünde özürlü bireyi tanıma 

ve ona yardımcı olma, sınıfın başansını etkilediğini, farklı kişilerle iletişim kurma 

becerisinin artması, paylaşımın olması ve hiçbir etkisinin olmadığını düşünen anne

habalann olduğu görülmüştür. Kaynaştırma özel gereksininıli öğrenci açısından ise; 

normal çocuklarla iyi ilişkiler kurabilme, derslerindeki başansını artırma, başansının 

azalması, topluma kolay uyum sağlayabilmesi, kendini yalnız hissetmesi, ve 

kaynaştırma uygulamasının hiçbir etkisinin olmayacağı düşüncelerinin olduğu ortaya 

konmuştur. Batu'nun yaptığı (2000) ·çalışmada da görülmüştür ki, kaynaştırma 

uygulamasının başanlı olması için öğretmen özellikleri ve tutumlan önemlidir. 

Öğretmenler de kaynaştırma uygulamas~nın hem özel gereksininıli öğrenciye hem de 

normal öğrenciye yaran olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada kaynaştırma 

uygulamasından yararlanamayacağını düşünen anneler ise sadece akademik anlamda 

düşünmüşlerdir. Kaynaştırmanın tam anlamıyla ne olduğu konusunda normal çocuk 

annelerinde bilgi eksikliği olduğu ortaya çıkmıştır. Vaughn, Elbaum ve Boardman 

(2001) yaptıklan çalışmada kaynaştırma öğrencilerinden akademik anlamda beklenti 

düşükken, sosyal anlamda tutumun daha olumlu olduğu görülmüştür. Kaynaştırma 

uygulaması sadece akademik bağhunda düşünülebilen bir uygulama değildir. 

Kendisiyle görüşülen annelecin çoğu kaynaştırma öğrencisinin ailesine destek olabilme 

konusunda maddi destekten daha fazla manevi anlamda destek olabileceklerini 

belirtmişlerdir. Sucuoğlu'nun (1995) özürlü çocuğu olan ailelerin gereksinimlerinin 

belirlenmesi konusunda yaptığı çalışmanın bulgulannda görülmüştür ki, özürlü çocuğa 

sahip annelecin çoğu destek gereksinimi içinde olduklannı ifade etmişlerdir. "Diğer 

özürlü çocuk anne-babalanyla daha çok tanışmaya gereksinim duyuyorum" maddesini 
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anneterin yansırrdan fazlası gereksinim olarak belirtmişlerdir. Normal çocuk annelerinin 

destek olma konusunda ilk olarak belirttikleri ifade, manevi destek olma konusunda 

olmuştur. Normal çocuğa sahip annelecin de destek olma konusunda özürlü çocuğa 

sahip annelerle aynı düşüncede olduklan görülmüştür. Normal çocuk anneleriyle özürlü 

çocuğa sahip annelerin kaynaştırma konusunda bir araya getirecek programlar 

hazırlanması önemlidir.Böylelikle hem özürlü çocuk anneleri bu konuda rahatlayacaklar 

hem de normal çocuk annelerinin bu konuya önyargısız olarak bakmalan ve özürlü 

çocuğun ailesine her konuda destek olmalan söz konusu olabilecektir. 

Kendisiyle görüşüten anneler kaynaştırma uygulaması ile ilgili yapılması gereken 

çalışmalar konusunda, hiçbir çalışma yapmadıklannı, ancak yapılabilecek çalışmalar 

konusunda düşüncelerini belirtmişlerdir. Okulla sürekli iletişim içinde olmanın 

kaynaştırma uygulamasımn başansım artıran bir e.tken olacağını söylemişlerdir. Aynca 

anne-habalann bilgilendirilmesinin önemli olduğunu da vurgulamışlardır. Ders 

programının farklılaştınlabileceğini, yani kaynaştırma öğrencisi için programda bir 
ı 

düzenleme yapılabileceğini belirtmişlerdir. Aynca okul-veli işbirliğinin sağlanması ve 

ailelerin çocuklanna her konuda destekolması görüşü de önemli bir bulgudur. Ryndak, 

Downing, Morrison ve Williams'ın (1990) yaptıklan çalışmada da ailelerin okulla 

işbirliği içerisinde olmalanmn ve özürlü çocuğa sürekli olarak destek olmasının önemi 

bu bulgu doğrultusunda saptanmıştır. Gottlieb ve Leyser'in (1996) yaptıklan 

çalışmada, kaynaştırma öğrencilerinin ailelerinin desteği olmadan kaynaştırma 

uygulamasının başanlı olmasımn mümkün olmadığı görüşü belirtilmiştir. Dönmez ve 

arkadaşlanmn (1998) yaptıklan çalışmada benzer bulgulara rastlanmıştır. Kaynaştırma 

uygulamasında yer alan bireyler için eğitim olanaklan sağlanabilir ya da artınlabilir. 

Özürlü bireyler için düzenlernelerin 'Yapılması da ka:Ynaştırma uygulaması için 

yapılabilecek çalışmalar arasındadır. Ailelerin katılımı ve desteği eğitsel reformun 

başantı olması için şarttır (Erwin ve Soodak, 1995; Glenn, 1992; Grove ve Fisher, 1992; 

Hiatt, 1994). Buna ek olarak kaynaştırma karşıtı tutumlar kaynaştırma programlannın 

geliştirilmesine engel olan en önemli faktörlerdir. Dolayısı ile hem normal öğrencinin 
·, 

anne-babası hem de özel gereksinimli öğrencinin anne-babalannın kaynaştırma 

uygulamasına destekleri önemlidir. 
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Anneler kaynaştırma uygulaması ile ilgili görüşlerini belirtirlerken, Emre'nin eğitim 

almasını ve kaynaştırma sınıfında yer alabileceğini belirtmişlerdir. Ancak ona destek 

olmanın önemini de vurgulamışlardır. Bazı veliler de kaynaştırma öğrencilerinin de 

normal çocuklardan farklı olmadığım ve kaynaştırma sımfında olabileceğini 

belirtmişlerdir. Annelecin bazıları özel gereksinimli öğrencinin normal sımf yerine ayrı 

eğitim alması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazıları kaynaştırma programlarımn 

uygulanabilir olduğunu belirtmişledir. Ayrıca sımflaki öğrencilerin de özel gereksinimli 

öğrencinin bulunmasından dolayı tepkilerinin olumlu olabileceği vurgulanmıştır. Özel 

gereksinimli öğrencinin kaynaştırma uygulaması ile topluma kazandınlabileceği 

düşüncesinin olduğu da ortaya çıkmıştır. Anneler kaynaştırma uygulamasından rahatsız 

olmadıklarım, onlar için bir sakıncası olmadığını belirtmişlerdir. Özbaba'mn (2000) 

yaptığı araştırmaya katılan ailelerin %80.8'i çocuğunun özürlü çocuklarla eğitim 

almasından rahatsız olurken, %19'u rahatsız o~adıklarım belirtmişlerdir. Bu da son 

yıllarda kaynaştırma uygulamasının gündemde olmasının bu araştırma yapılana kadar 

olumlu bir etkisi olduğunu düşündürebilmektedir. Özbaba'mn (2000) yaptığı çalışmada 

normal çocuğa sahip aileler, özel eğitim gerektiren çocuklar genellikle kendilerine. 

benieyen çocuklarla birlikte olmaktan daha · mutlu olabilecekleri ifadesini 

kullamrlarken; özürlü çocuğa sahip aileler özel eğitim gerektiren çocukların özel okulda 

olmamaları gerektiği ifadesini kullanmışlardır. Dönmez ve arkadaşlannın (1998) 

yaptıkları çalışmada da normal çocuk anne-babaların bazılarımn, özel gereksinimli 

öğrencinin sınıfla kaynaştırma uygulamasından yararlanamadığım düşündüklerinden 

dolayı normal sınıfla kaynaştırma yapılmaması gerektiğini ifade ettikleri belirlenmiştir. 

Özel gereksinimli öğrencilerin sürekli olarak normal çocuklarla aynı sımfla bulunmasım 

isteyen velilerin ise daha fazla olduğu görülmüştür. 

Kendisiyle görüşülen anneler kendilerini özürlü çocuk annesinin yerine koyarak, yani 

eğer özürlü bir çocuğa sahip olsalardı, kimden ne bekleyebileceklerini anlatırlarken 

kullandıkları ifadelerle şu bulgulara ulaşılmıştır. Öncelikle özürlü çocuğun 

arkadaşlarından ve çevreden destek beklentisi içerisinde olacaklanm belirtmişlerdir. 

Bazı anneler ise özel gereksinimli öğrencinin arkadaşlarından beklentileri olmadığını 

ifade etmişlerdir. Kaynaştırma öğrencilerinin velilerinden ise destek beklentisi 

içerisinde olacaklarım ifade etmişlerdir. Bazı anneler normal çocuk ailelerinden, destek 
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beklentisi içerisinde olacaklannı, bazı anneler ıse hiçbir beklentileri olmadığını 

belirtmişlerdir. Öğretmeninden ilgi, destek ve bilgilendirme beklentisi içerisinde 

olduklannı ifade etmişlerdir. Okul idaresinden de bu bulgular doğrultusunda ilgi, destek 

ve bilgilendirme beklentisi içerinde olduklannı belirten anneler, devletten ise yasa 

çıkanlması, sosyal güvenlik olanağı (iş sağlanması ve özel gereksininıli öğrencinin 

güvence altında olması) ve eğitim olanağının verilmesini istediklerini ifade etmişlerdir. 

Bazı anneler ise hiçbir beklentileri olmadığını ifade ederken, bazılan da beklentileri 

konusunda bir fikri olmadığını belirtmişlerdir. Dönmez ve arkadaşlannın yaptıklan 

çalışmada da (1998) özürlü bireylerin kaynaştınlmasında yapılması gerekenlerle ilgili 

olarak eğitim olanaklannın sağlanması, meslek edinme imkanının sağlanması, 

işyerierindeki kontenjanın artıolması ve istihdam garantisi sağlanabilir şeklinde 

ifadelerin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu ifadelerin olması, bu araştırmanın bulgulanyla 

paralellik olduğunu göstermiştir. Ryndak, Downing, Morrison ve Williams'ın (1990) 

çalışmalannda da özürlü öğrencinin kabul görmesi, sınıfta uygulanacak programın 

esnek olması, öğretmenin toleranslı ve sabırlı olması kaynaştırma öğrencisi ile çalışmak 

için gönüllü olması ve özel eğitim öğretmeni ile işbirliği yapması gibi . beklentileri 

olduğunu ifade etmişlerdir. Sucuoğlu'nun (1995) yaptığı araştırmada özel gereksininıli 

çocuğa sahip annelerin gereksinimleri belirlenmiştir. Göze çarpan ilk gereksinimin 

destek ve bilgilendirme gereksinimi olduğudur. Özel gereksininıli çocuğa sahip 

annelerin birbirlerine destek olması gereksinimi önemli bir bulgudur. Aileler 

çocuklannın özürleri ve onlara yaklaşımlan konusunda bilgiye ihtiyaç duyduklannı 

ifade ederlerken bu araştırmada da aynı beklentilerin olduğu görülmüştür. Ayrıca özürlü 

çocuklar için uygun ve sistemli eğitim programlan, uygun eğitim ortamlan, benzer 

anne-babalarla bir araya getirilmeleri, profesyonel destek almalan gibi düzenlemeler 

destek beklentilerini karşılayacaktır. Beklenti ve gereksinimiere bakıldığında . 

birbirleriyle örtüşen bulgular olduğu göiülmektedir. Hem bu araştırmada hem de 

Sucuoğlu'nun araştırmasında temel iki bulgunun destek ve bilgilendirme beklentilerinin 

olduğu görülmüştür. 

Yapılan bu çalışmada normal öğrenciye sahip annelerin kaynaştırma konusunda fazla 

bilgiye sahip olmadıklan ve bu konuda bilgilendirdikleri takdirde kaynaştırmaya karşı 

görüşlerinin daha olumlu olacağı gözlenmiştir. Öncelikle okul veli işbirliğinin 
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sağlanarak bu konuda okul, öğretmen, normal öğrencilerin anneleri ve kaynaştırma 

öğrencilerinin velilerinin eş güdüınlü olarak yürütülecek çalışmalara katılmaları önem 

kazanmaktadır. 

4.1. Öneriler· 

Araştırmanın bulguları doğrultusunda uygulamaya ve ileri araştırmalar yönelik 

aşağıdaki öneriler yer almaktadır. 

4.1.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Kaynaştırma uygulamasımn yürütüldüğü okullarda öğretmenler, okul yönetimi, okul 

personeli, normal çocuklar, kaynaştırriıa velileri ve normal çocuk anne babaları 

kaynaştırma uygulaması hakkında bilgilendirilmelidir. Bunun için de düzenli aralıklarla 

seminer, panel ve toplantılar düzenlenmelidir. 

2. Kaynaştırma uygulamasında yer alan öğrenci, sımf öğretmeni, normal çocuk anne

babalan, kaynaştırma. öğrencisinin anne-babaları, okul yönetimi, ve okul personeli 

kaynaştırma uygulamasına hazırlanmalıdır. 

3. Kaynaştırma uygulaması hakkında rehberlik ve araştırma merkezinin destek olması 

önemlidir. Hem normal çocuk ailelerine, hem de özürlü çocuk ailelerine verilen 

hizmetler yaygınlaştınlmalıdır. 

4. Sadece özürlü çocuk aileleri değil, bu konuda normal çocuk aileleri de düzenli 

olarak uygulanabilen aile eğitim programiarına katılmalıdırlar. 

4.1.2. İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Kaynaştırma uygulamasına ilişkin sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların da 

görüşlerinin alınması önemlidir. 

2. Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı diğer okullardaki anne babalann da 

görüşlerinin alınması gereklidir. 
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EK2 



KASETNO: 1 
BİLGİ VEREN KİŞİ: TARİH: ---/---/2002 
İNDEKS 

GENEL YORUM: 

1291 olabilir bence. 
130 
131 Peki sizin çocuğunuz açısından nasıl bir fark olur yani böyle 
132 farklılaştırılırsa iyi mi olur kötü mü olur? 
133 
1341 Benim çocuğumun açısından hiç bir şey olmaz. Çünkü eğitimin gayet iyi 
135 veriyoruz biz ...... dışlamaz ,küçümsemez. 
136 
137 Yani dolayısıyla onun arkasından şey diyecektim zaten ...... ile sizin 
138 çocuğunuz arasındaki yani aynı derslerde bulunmasının sizin 
139 çocuğunuza ... 
140 
141 ı Hiçbir sakıncası yok bence . 
142 
143 Peki özür türleri hakkında bir fikriniz var mı? Özür türlerini 
144 sıralayabilir misiniz bana? 
145 
146ı Mesela; 
147 
148ı Özür türü deyince ne geliyor aklınıza? 
149 
150 ı Duymama, konuşamama, düşünememe. 
151 
152 Peki bu özür türleri geliyor. Kaynaştırma sınıfında hangi özür 
153 türünde öğrenciler yer almalı sizce? 
154 
1551 Yani. 
156 
157 Özür türleri aklınıza geldi. Konuşma dedik, duyma dedik, zihinsel 
158 dedik ..... 'de olduğu gibi. 
159 
1601 Evet 

SAYFA NO: 5 
GÖRÜŞMECİ YORUMU 

-....) 
o 



KASETNO: 1 
BİLGİ VEREN KİŞİ: TARİH: ---/---/2002 
İNDEKS 

GENEL YORUM: 

193 
194 Peki bu uygulamanın ...... bu anlamda bir katkısı var. Başka hangi 
195 anlamlarda katkısı olabilir. İşte dersleri açısından, sosyal açıdan .. 
196 
1971 Bence hiçbir katkısı olmaz. 
198 
199j Olmaz. 
200 
201 
202 ...... hiçbir katkısı olmaz bu okulda okumasının bu sınıfla olmasının hiçbir 
203 katkısı olmaz. 
204 
205j Nasıl bir ortamda olmalı sizce? 
206 
207 ..... kendi ayarında çocuklarlan olmalı bence onlarla kaynaşmalı mesela 
208 özürlüler sınıfında ilgi daha başka. Burda mecburen ....... 'e uyulmuyor ki 
209 normal çocuklara uyuluyor ..... bundan ne aniayabiliyor bunu bilmiyorum. 
210 
2211 Tamam, hem bu uygulamayı destekliyorsunuz hem de kendi 
212 yaşıtlarıyla yani kendi özelliklerinde. 
213 
214 Tabi ki şimdi destekliyorum şöyle eğer okulda bi mecburiyet varsa normal 
215 okulda okumasına gerek varsa mecburiyet varsa destekliyorum hani 
216 çıkmaması açısından kendini yetiştirmesi açısından. Ama ..... evet normal 
218 çocukların içinde istenildiği gibi gelişemez bence . 
219 
220 1 Siz ..... açısından diyosunuz. 
221 
2221 ..... açısından diyorum, evet. 
223 
2241 Peki kaynaştırma uygulamasına yönelik sınıf öğretmeni ile ne gibi 
225 çalışmalar yaptınız ya da yaparsınız? 

SAYFAN0:7 
GÖRÜŞMECİ YORUMU 

.....:ı -



KASETNO: 1 
BİLGİ VEREN KİŞİ: TARİH: ---/---/2002 
İNDEKS 

GENEL YORUM: 

2911 arkadaştan 1-2 si yardımcı olur ...... diğerleri dışlar. 
292 Yani genelde anne babadan ne alıyorsa çocuk onu uyguluyor. 
293 
2941 Doğru. 
295 
2961 Evet. 
297 
2981 Peki arkadaşlarını dedim. İdareden, yönetimden okul yönetiminden 
299 ne beklersiniz? 
300 
301 Yönetimden de tabi topluma kazandıiılsın isterdim. Yardımcı olunsun ,en 
302 azından tenefüse çıkıldığında gözetlensin isterdim. Eee mesela çocuklar 
303 kızdınyo bunu engellemelerini isterdim.Toplantılar özel olarak çocuklara 
304 bilgilendirilmesini isterdim. Aydınlık olmayan çocuklarımız çok ya 
305 dışlanmamasını isterdim ...... için. 
306 
3071 Evet Peki velilerden ne bekleriz böyle bi durumda 
308 
3091 Böyle bir durumda velilerden hiç bişey bekleyemeyiz çünkü yapmazlar. 
310 
3 ı 1 1 Yapmazlar diyosunuz. 
3ı2 
313 Gördünüz o gün bi imzaya dahi yanaşmıyorlar acaba ne ki ben de 
3ı4 yanaşmadım acaba ...... 'e zarar verir miyim diye 
3ı5 

3 ı 6 O sizin belki de hani o anda öğretmenin durumu açıklay amamasından 
317 kaynaklandı. 
318 
3ı9 Açıklayamamasından kaynaklandı. Benim ki sorunca öğrendim bir değil 
320 bin kere imza atanın ben ...... .'e eğerverimli faydalı oluyosam yani ne 
32ı gerekiyosa yapanın. 
322 

SAYFANO: 10 
GÖRÜŞMECİ YORUMU 

....:ı 
N 
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KASETNO: 1 
BİLGİ VEREN KİŞİ: 
İNDEKS 

TARİH: ---/---/2002 

226 
227 Hiç yapmadım sadece toplantılarda bulunabiliyorum.kızımın durumunu 
222 soruyorum. Ama okula veya sınıfa hiç yardımcı olmadım. 
229 
230 ı Peki ne yapmak istersiniz? Bunun paralelinde bunu sorayım ben size. 
231 
232 Benim yardımımı gücümün yettiğince yapılması gereken şeyler varsa 
233 yardımcı olurum. 
234 
235ı Hı hı.Yardımcı olursunuz. 
236 

. 238 . olmayayım. ı 
2371 Tabi gücümün yettiğince elimin erdiğince yardımcı olurum nıye 

------~----------------~23~9~ 

§) 
@ 

GENEL YORUM: 

240 Hı hı. Peki ..... annesi babasıyla bir iletişiminiz var mı? 
241 
242ıYok. 
243 
244JYok. 
245 
246J Tanımıyorum. 
247 
248 Peki tanımıyorsunuz. Bu velilere nasıl destek olabilirsiniz? Hani 
249 maddi değil ama 
250 
251 ı Manevi. 
252 
253ı Nasıl destek olabilirsiniz? 
254 
255 Ben derim ki çocuğunuzu özürlüler okulunda, sınıfında okutun ki bizim 
256 çocuklarımızla eşdeğer olma imkanı zaten yok. Belki ..... için daha faydalı 
257 olur derim. 

SAYFA NO: 8 
GÖRÜŞMECİ YORUMU 

-....) 
~ 



~ 

~ 
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KASETNO: 1 
BİLGİ VEREN KİŞİ: 
İNDEKS 

TARİH: ---/---/2002 

323 Ne güzel. Peki böyle bi durumda sizin durumunuzda olan velilerden 
324 ne beklersiniz? Yani kaynaştırma öğrencisine sahip anne baba sizin de 
325 aynı şekilde kaynaştırma öğrencisine sahipsiniz. 
326 
3271 Gelişme açısından hep iç içe olmayı isterdim. 
328 
329j Hı birbirimize destek olalım. 
330 
331 Destek olurduk birbirimize ve yani ne kadar ulaşamasam da ulaşınaya 
332 çalışırdım. Daha iyi durumda olan çocuklarla arkadaşlık yapmasını 

333 isterdim. Çünkü onlar birbirini daha iyi anlar. Benim kızım .... .'i ne kadar 
334 anlar. 
335 
3361Doğru. 
337 
3381 Sadece yani bizlerden gördüğü kadanyla dışlamaz. Belki dışlıyodur 
339 bilemiyorum ...... dışlıyo musun hiç Dışlamaz annem. 
340 
341 Dışlamaz. Son olarak ta yasal anlamda ne beklerdiniz? Türkiye'deki 
342 yasalardan az çok haberiniz vardır yasal anlamda ne beklersiniz bu 
343 çocuklar için. 
344 
345 Yasalann da yapacağı bir şey yok. Yapmıyorlar ki. Neler görüyoruz, neler 
346 duyuyoruz. Yasalanmız ne yapıyor, hiçbir şey yapmıyor .. 
347 

ı 3481 Evet. Peki bu konuştuklanmız çerçevesinde kaynaştırmayla ilgili ne 
349 söyleyebilirisiniz genel olarak toparlamak gerekirse. 

GENEL YORUM: 

350 
3511 Şimdi ..... gibi çocuklar açısından mı? 
352 
3531 Evet kaynaştırma ..... gibi yani o sınırta yer alan farklı özelliktc olan 
354 çocuklar için. 

SAYFANO: ll 
GÖRÜŞMECİ YORUMU 

-....) 
.Vı 
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