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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Problem 

Çocuk anne karnından taşlayarak sürekli bir değişim 

içinde gelişir. Gelişim canlı varlığın bütün yaşamı boyunca 

geçirdi~i ileriye ve geriye yönelik bütün degişmeleri 

kapsar(Binbaşıo~lu, 1982). İnsan varlı~ı bedensel, ruhsal, 

zih:in sel ve toplumsal yönleriyle bir bütündür ve bir 

bütün olarak gelişir. Çocuğun bu gelişim alanları birbir

leriyle ilişkilidir. 13ir alandaki gelişim düzeyl., diğer 

alanlardaki gelişim düzeylerinden ayrı düşünülemez(tllgen, 

1983). 

Çocuğun gelişimi, kalıtımsal ve çevresel etkenlerin 

bir sonucu olarak ortaya çıkar •. Kalıtım 11kişinin ana-baba

sından ve daha önceki atalarından aldığı biyolojik özel

liklerin tümünü kapsamaktadır 11 • Çevre ise, 11 döllenmeden 

başlayarak insana etki eden tüm dış uyarıcılardır 11 (Bin

başıoğlu, 1982). İnsan anne-babasından getirebileceği 

gizilgüçleri bir çevre içinde ve bu çevreyle etkileşerek 

geliştirmektedir. Böylece kalıtım ile çevrenin birbiri 

ile etkileşimi insanın gelişim örüntüsünü oluşturmakta

dır(Başaran, 1982). 

ı 

\ 
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Geri Zekalılık 

Her insanın kendine özgü bir gelişim biçimi var

dır(Başaran, 1982). İnsanlar kalıtım özelliklerinin ve 

yaşadıkları çevre koşullarının birbirinden farklı oluşu 

nedeniyle gelişmelerinde de farklılıklar gösterirler. Bu 

nedenle her çocuktan aynı yaş ve zaman içinde, aynı geli

şim görevlerini bekleyemeyiz(Ülgen, 1983). Bireysel fark-

lılıklar bedensel, ruhsal olabildiği gibi zihinsel de 

olabilmektedir. Nitekim bireyler kalıtımla başkalarından 

daha değişik Zihinsel gizilgüçler getirmektedir. Bireyle

rin zihinsel gizilgüçleri daha döllenme sırasında belir-

lenmekte, daha sonra çevre etkileşimiyle biçimlenmektedir. 

Hiç kimsenin çevresi aynı olmadığı için de, bireyin zihin

sel gizilgüçleri kendine özgü ayrılıklar göstermektedir 

(Başaran, 1982). 

Nitekim bireylerin zek§. bölüro.lerine(ZB) göre yapı

lan dağılımları Şekil l'de olduğu gibi .normal bir dağılım 

eğrisi vermektedir. 

-3 -') 
<- -1 l) -ıl +2 -ı-.3 

o 55 7•J Ö') 1JJ j_]_lj 13;) 145 

Şekil ı. Normal 
Z13 ( 'Tt:::iG -H) 

Dağılım Eğrisine Göre Zek~ Bölümleri 
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Şekil l'de görüldüğü gibi zeRa bölümü puanları 

85-115 arasında yoğm laşmaktadır. Bu grup zeka bölümleri 

yönünden normal olarak ni telendirilmektedir. Da~~ılırııın 

solunda yer alan zeka bölümleri 70-84 arasında bulunanlar 

ise sınır zeka olarak adlandırılmaktadır. Dağılımda -2 

standart sapmanın altında olanlar, yani 69 ve bu puanın 

altında kalanlar ise geri zekalı olarak tanımlanmaktadır 

(Eripek, 1984). Dünyada geri zekalılar konusunda önemli 

.bir örgüt olan AAIVID' nin( American Association of Mental 

Deficiency) yaptığı tanımda(l973),· zeka bölümündeki geri

lik. ölçütüne uyum boyutu da eklenmiştir. Buna göre, b;ir 

bireyin .zekaca geri olarak tanımlanabilmesi için hem. ölçü

lebilen zihinsel davranışları, hem de uyum davranışları 

yönünden normalin altında olması gerekmektedir(Bilir, 

1986). 

Geri Zekalı Çocukların Sınıflandırılması 

Geri zekalı çocuklar homojen bir grup değildir. 

Kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar gösterirler. 

Bu yönüyle geri zekalı çocuklara yönelik çeşitli sınıflan

dırma girişimleri vardır. Bunlardan eğitsel görüşe göre; 

geri zekalı çocuklar e ği til e bilir, ö{tretile bilir ve 

ağır derecede olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Yapılan 

sınıflandırmada hernekadar zeka bölümleri temel alınmışsa 

da uyum ölçüte de dikkate alınmıştır. Bu sınıflandırmaya 

göre geri zekalı çocukların tipik özellikleri şöyle sıra

lanabilir. 
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Ağır ve Çok Ağır Derecede Geri Zek~lılar: Zek~ bö

lümleri 35 ve daha aşağısındadır. Bazı özbakım becerile

rini öğrenebilirler(Çağlar, 1979). Günlük yaşamlarının her 

alanında yardıma muhtaçtırlar. Bu çocw{ların büyük bir 

kısmının hareket etmede ve beslenmede özel problemleri 

vardır(Karatepe, 1986). Sıklıkla . sallanma, kaşın-

ma, gözlerini elleriyle oğuşturma gibi uyumsuz davranışlar 

gösterirler(Eripek, 1984). Yaşamları boyunca sürekli yoğun 

bakım ve yardıma gereksinim duyarlar(Çağlar, 1979). Bu 

çocuklara yetenekleri ölçüsünde temel bazı özbakım ve 

iletişim, hatta akademik beceriler kazandırmak. mümkündür 

(Smith, 1975). 

Öğretilebilir Geri Zek~lılar: Ortaderecede geri 

olan bu çocuklar tüm gelişim alanlarında normal çocuklar

dan geridirler(Karatepe, 1986). Zek~ bölümleri 25-35 ile 

50-55 arasındadır( Çağlar, 1979). Çol~u kez pratik işlerde 

beceriksiz ve konuşmada geridirler. H8tırlarnada güçlük 

çekerler(Karatepe, 1986). Sosyal uyum, pratik iletişim ve 

özbakim becerilerini ögrenebilirler(Çağlar, 1979). 

Eğitilebilir Geri Zek~lılar: Zek~ bölümleri 50-55 

ile 70-75 arasındadır(Çağlar, 1979). Genellikle okula 

başlayana değin geriliklerinin farkına varılamaz. Çünkü 

gelişim özellikleri normallere birhayli benzerlik göster

mektedir(Eripek, 1984). Bu çocuklar bedeni faaliyet bakı

mından iyi görünebilirler, fakat konuşmada, öğrendiklerini 

hatırlamada, emirleri izlemede, el-göz işbirliginde bazı 
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zorlukları vardır(Karatepe, 1986). }3una rağmen okurna-yazma, 

matematik gibi temel akademik becerileri öğrenebilirler. 

Özel e[ti tim olanakları ile normal ilkokul programlarından 

yararlanabilirler(çaglar, 1979). EGZÇ'lar en çok altıncı 

sınıf düzeyinde akademik beceriler yanında özbakını bece

rileri ö~renebilir ve ilerde yetişkinlik ça~ında geçim

lerini sa[tlaya bilecek el becerileri ed ine bilirler (Çağlar, 

1979). 

E{Çitilebilir Geri Zek~lı Çocukların(EGZÇ) E(titimi 

EGZÇ'lar toplum içinde, kendilerini sosyal ve eko

nomik yönden bağımsızlığa kavuşturacak birçok şeyi ögre

nebilir ve kimseye yük olmadan yaşamlarJ.nı sürdürebilir

ler. Bunun başarılması için de izlenecek yolların başında 

e[titim gelmektedir( Çağlar, 1979 ) .• E[~i timden umulan yararın 

saelanması bu çocukların durumlarına, ilıtiyaçlarına uygun 

bir eğitim programı aracılığı ile milinkün olmaktadır. Geri 

zek~lı çocukların eğitim programlarının hazırlanmasında 

ilk iş eğitim amaçlarının belirlenmesidir(Çağlar, 1979). 

EGZÇi:tn özel durumları bazı özel amcıçları gerektirmekte

dir. Kirk'e göre(l972), bu gvuba giren çocukların eğitim 

amaçları, temelde sosyal yeterlilj_k, uygun kişilik ve iş 

yeterliligi olarak belirlenmektedir. Verilen eğitimle 

bireyin, aile, okul, yaşadığı çevre ve toplumdaki diğer 

bireylerle olduğu kadar kendisi ile de dengeli ilişkiler 

kurabilmesi ve üretici etkinliklerde bulunarak kendi 
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gereksinimlerini karşılayabilmesi amaçlanmaktadır(Eripek, 

1984). 

EGZÇ'da bu eğitim amaçlarını gerçeklef}tirebilmek 

için, normal sınıflarda, özel sınıflarda ve yatılı okul

larda çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Genel

likle özel durumların dışında bu çocuklar normal okulla

rın normal sınıflarında ya da özel sınıflarda eğitilmesi 

benimsenmektedir. Uygulanan eğitim programları ise okul 

öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşmek

tedir. 

Türkiye'de Eğitilebilir Geri Zekalı Çocukların Eğitimleri 

Türkiye 1de EGZÇ'ın eğitimlerine Ankara Hıdırlıktepe 

ve Yeni Turan İlkokullarında açılan birer sınıfla başlan

mıştır(Çağlar, 1979). Bu gruba giren çocukların seçimi, 

sınıfıara yerleştirilmesi ve eğitim etkinliklerinin izlen~ 

mesi görevi rehberlik ve araştırma merkez leri (R.Ml) tarafından 

yapılmaktadır(Çağlar, 1979). 1985-1986 öğretim yılında 

48 ilde RAM bulunmaktadır. Bu illerde normal okullar bün

yesinde yaklaşık 750 alt özel sınıf vardır. Bu sınıfıara 

yaklaşık 8000 EGZÇ devam etmektedir. Oysa Türkiye'de 1985 

nüfus sayımına göre yalnızca 7-14 zorunlu eğitim çağında 

205.648 EGZÇ bulunmaktadır(Çağlar, 1985). Buna göre 

EGZÇ'ın yaklaşık % 4'ü özel eğitim olanaklarından yarar

lanabilmektedir. 
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EGZÇ'ın alt özel sınıflardaki eğitimlerinde Milli 

Eğitim Bakanlığının 1976 yılında yayınladı{J;ı E[~i tilebilir 

Geri Zek~lılar İçin İlkokul Programı uygulanmaktadır. Ço

cuklar bu programla aşağıda belirtelen özel e[~i tim amaç

ıarına ulaştırllmaya çalışılmaktadır. 

"1. Anayasa'mıza göre, hakları olan mecburi 

ilköğretimi verme güçleri oranında gelişimlerini 
ve topluma yararlı bir vatandaş olmalarını sağla-

ma. 

2. Daha ileri, özellikle mesleki ö(:rerıim ve 
çıraklık yapabilecek olanlara bu alanda yetişme 

ve ilerleme imk~nları saltlama 'J 

3. Aşırı ve zararlı yardımlarla baij;ımsızlık

larını engellenmesini, kötüye kullanılmasını, 
istismar edilmesini önleyici tedbirler alma, 

4. Zihin, beden, toplum, duygu ve ekonomi 

yönlerinden kendilerine yeterli bir vatandaş ha

line getirme, 

5. İçinde yaşadıkları ve yaşayacakları normal 
toplum tarafından kabul edilebilen, sevilen, hak
lardan yararlanan, görevlerini yapan birer insan 
olmalarını sağlama, 

6. Daha iyi, rahat ve düzenli yaşamanın yolla

rını öğrenme, 

7. Beden, akıl ve ruh sa{ctlığı yerinde, h ür ve 

emniyet içinde yaşayabilecek bir seviyeye gelme, 

8. Yeterli sağlık, temizlik, beslenme ve düzen 

alışkanlıkları kazanma, 

9· Türkçeyi iyi konuşur, ihtiyaçlarını karşı

lamada yerinde kullanabilir hale gelme, 



lO. Sosyal olaylara ilgi gösterme, sosyal çevre 
içinde bulunmaktan hoşlanma, başkaları ile işte, 

oyunda, derste ve bütün ilişkilerde işbirliği 
yapma, 

ll. Mevcut istidat ve kabiliyetlerini en ya
rarlı şekilde kullanabilme, 

12. Seviyeye uygun devamlı öğrenme alışkanlı
ğını kazanma, 

13. İyi, güzel ve doğruyu ayırtedebilme ve 

bunlardan yerinde yararlanma, zevk alma, 

14. Pratik hayatta kendine yetecek kadar temel 
bilgi ve becerileri kazanma, 

15. Boş zamanlarını faydalı bir şekilde değer
lendirme, 

16. Aile hayatının görev ve sorumlulillclarını 

bilme ve kabul etme, ev içinde düzenli, becerikli, 
hoş görülü insan olma, 

17. Yasalara uyma, milli ve içtimai haklarını 

savunma ve kullanma alışkanlı[tını kazanma, 

18. İş ve mesleğinde başarılı olarak ekonomik 

yönden bağımsız, çevresine, topluma yararlı hale 
gelme, 

19. Özür ve pro bl emin meydana getirditti geli

şim engellerini ortadan kaldırma veya etkisini 
azaltına gücünü kazanma." 

Görüldüğü gibi programda yer alan özel e{~i tim 
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amaçları ile EGZÇ'ın sosyal yeterlilik, eygun kişilik ve 

iş yeterliliği kazanmaları amaçlanmaktadır. Ancak bu 

amaçların kazandırılabilmesi yalnızca İlkokul düzeyinde 

ulaşılabilecek nitelikte gözükmemektedir. Oysa Türkiye'de 
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bu çocuklara sağlanan eğitim olanakları ilkokul düzeyi 

ile sınırlı kalmaktadır. Çocuklara bu yönde yetişmelerini 

sağlayacak ilkokul öncesinde ve sonrasında yaygın herhan

gibir özel eğitim kurumu yoktur. Yalnızca Bursa, İzmir 

ve Karabük' te iş okulları vardır. Ilunlara araştırma rapo

runun yazıldığı tarihlerde Adana'da açılan bir iş okulu 

daha eklenmiştir. Bu durumda alt özel sınıfları bitiren 

EGZÇ'ın mezuniyet sonrası ne yaptıkları sorusu akla gel

mektedir. 

Türkiye'de alt özel sınıfları bitiren EGZÇ'lerin 

ne yaptıklarına ilişkin yeterli araştırma bulunmamaktadır. 

Yalnızca Ankara İl Merkezinde Eripek(l978) tDrafından ya

pılmış bir araştırma vardır. Aşağıda bu araştırma kısaca 

özetlenmiştir. 

Araştırmanın amacı, Alt Özel sınıfları bitiren 

çocukların bu sınıfıara seçiminde izlerten yöntem ve mezun 

olduktan sonraki durumlarının saptanmasıdır. Ankara ili 

merkezinde, bünyesinde EGZÇ'a öz alt özel sınıf bulundu

ran beş ilkokul ve bu ilkokulların anılan sınıflarını 

1972-1973 ile 1975-1976 ö{;retim yıllarırida bitiren toplam 

ı 78 EGZÇ araştırma lcapsamına alınmıştır. Bu çocukların 

88 1 i kız, 90'ı erkektir. 

Bulvılara göre, alt özel sınıfları bitiren çocuk

ların yaklaşık yarısı ortaokula kayıt olr:ıaktadır. Orta

okula kayıt olan 86 çocuktan 38'i kız, 48 1 i erkektir. 
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Yine ortaokula kayıt olan 86 EGZÇ'dan 32'si araştırmanın 

yapıldığı tarihte öğrenimlerini sürdürmektedir. Öğrenirn

lerini sürdüren çocuklardan 9'u orta ı, 13'ü orta 2, 8'i 

orta 3 ve 2 çocuk da lisededir. Okula kayıt olup daha 

sonra terk eden 54 EGZÇ'den 23'ü ınci sınıf terk, B'i 

2 nci sınıf terk, 15'i bir başka okula nakil olmuş, B'i 

hakkında bilgi edinilememiştir. Ortaokula kayıt olmayan 

toplam 92 EGZÇ'un 14'ü kız, ll'i erkektir. Bu çocukların 

ancak 25'inin durumlarına ilişkin bilgi edinilebilmiştir. 

Bil ts i edinilen çocukların ll' i kız, 2 1 si erkektir. Bunlar-

dan 13'ü herhangi bir işte ça,lışmayıp evde oturmaktadır. 

Yalnızca 2 kız çocuğu dikiş kurslarına devam etmektedir. 

Bir işte çalışan 12 çocuk, berber çıraklı[~;ı, tezgahtarlık 

gibi işlerde çalışmaktadır. 

Eripek'e ait araştırma Ankara ili okulları ile, bu 

okulların anılan sınıflarından 1972-1973 ile 1975-1976 öğ

retim dönemleri arasında mezun olan çocuklarla sınırlıdır. 

Bunun yanında araştırmada yer alan bilgiler yalnızca okul 

kayıtlarından elde edilmiştir. Ailelerden çocuklarının 

durumuna ilişkin herhangi bir bilgi edinilmemiştir. 

Eripek tarafından Ankara_ ili merkezindeki okullarda 

yaklaşık on yıl önce yapılan araştırmadan günümüze geri 

zektllı çocukların eğitimlerinde başta Özel Eğitime Muhtaç 

Çocuklar Kanunu'nun(l983) çıkması olmak üzere önemli ge

lişmeler olmuştur. Alt özel sınıfların sayıları bir yandan 
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arttığı gibi, üniversiteler tnrafından açılan uzun süreli 

sertifika programlarıyla bu sınıflarda görev alan ö{~ret

menlerin önemli bir bölümü e[,~ i time alınmışlardır. Bu de

ğişen koşullarda alt özel sınıflardan mezun olan EGZÇ'ın 

mezuniyet sonrasında ne durumda olduJeları sorusu yanı tla

nabilmiş de{~ildir. Araştırma konusu bu gereksinimden kay

naklanmıştır. 

Araştırmanın amacı, rı;skişehir ili merkezinde 1982-

1983 ve 1983-1984 öğretim yıllarında alt özel sınıflardan 

mezun olEm e{~itilebilir geri zekalı çocultların(EGZÇ) ilk

okul sonrası durUmlarının saptanmasıdır. Bu temel amaç, 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmiştır. 

ı. Alt özel sınıflardan mezun olan EGZÇ'ın orta

okulda ö{~renim görme durumları nedir? 

ı.ı. Ortaokula kayıt olma. 

1.2. Ortaokulda öğrenimlerini sürdürme. 

2. Alt özel sınıflardan mezun olan EGZÇ'ın bir iş 

edinme durumları nedir? 

2 .ı. İş edinme. 

2.2. Edindikleri işi sürdürme. 

3. Alt özel sınıflardan mezun olan EGZÇ'ın yaşamla

rını evde sürdürme durumları nedir? 
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Araştırma, herne kadar Eskişehir :i. li merkezi ile 

sınırlı ise de; araştırma buleuları, eğitilebilir geri 

zekalı çocukların(EGZÇ) eğitimleri alanında kamuoyu 

yaratmanın yanında, genel ve özel eğitim alanlarında 

çalışan yönetici, uzman ve e~itici personele yol göste

rici olabilir. 

Araçtırma, gelecekte yapılacak benzer araştırma

lar için model olarak alınabilir. Ayrıca bu alanda ilerde 

yapılacak çalışmalara yeni uyaranlar verebilir. 

Sınırlılıklar 

Araştırma, 

ı. Eskişehir ili merkezinde 1982-198.3 ve 198.3-1984 

öğretim yıllarında alt özel sınıflardan mezun olan eğiti

lebilir geri zek;lı çocuklar(EGZÇ) ile sınırlıdır. 

2. EGZÇ 'ın mezuniyet ten sonraki durumları Nisan

Mayıs 1986 tarH indeki belirlemeler ile sınırlıdır. 

3. Çocukların iş edinme ve evdeki durumlarına 

ilişkin edinilen bilgiler anne-babanın verdi~i bilgiler 

ile sınırlıdır. 

4. EGZÇ'ın mezuniyet sonrasındaki durumlarının 

izlenmesinde yatay değişiklikler dikkate alımnamıştır. 



Sayıltılar 

Araştırmada, aşa{l;ıdaki hususlar sayıltı olarak 

kabul edilmiştir. 
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ı. İlk ve ortaokul kayıtlarından çocukların kim

lik ve okul durumlarına ilişkin alınan bilgiler gerçeği 

yansıtmaktadır. 

2. Ailenin çocuguna ilişkin verdigi bilgiler ger

çek durumu göstermektedir. 

3. Alt özel sınıfıara devam eden çocuklar e ği tj.

lebilir geri zekAlılar grubunda yer almaktadır. 

Tanımlar 

Araştırmada kul lanılan tanımlar aşa[Çıda verilmiştir. 

özel Eğitim: "Özel eğitime muhtaç çocukların eği

timleri için özel olarak yetiştirilmi~} personel, geliş

tirilmiş eğitim programları ve bu çocukların özür ve özel

liklerine uygun eğitim ortamında sürdürülen çalışmalardır" 

(Çağlar, 1985). 

Alt Özel Sınıf: "ZekA bölümleri 45-75 olan eğiti

lebilir geri zekAlı çocukların eğitimleri için nor-

mal ilkokulların bünyesinde açılmış 16-18 öğrencisi olan 

ve özel olarak geliştirilmiş eJti tim programı uygulanan 

sınıftır 11 (Çaftlar, 1985) •. 
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Zeka: "Zihnin ö{!,renme, ö{~renilendcn yararlanabilme, 

yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme 

yeteneğidir" (Yörükoğlu, 1980). 

Zeka Bölümü: "Zek~ ölçekleri ile saptanan zeka 

yaşının takvim yaşına bölünüp, yüzle çarpılmasından elde 

edilen ve zeka düzeyinin belirlenmesinde kullanılan sayı

dır"(Çai,tlar, 1985 ). 

Zeka Geriliği: 11 Genel zeka fonksiyonlarının norma-

lin altında olması, ö[trenme ve sosyal uyum sa[", layıcı d av-

ranışıarda bozukluğun görülmesi ve bu davranışların geli

şim dönemi iç inde ortaya çıkmasıdır" ( J3ilir, 1986). 

Eğitilebilir Geri Zek~lı Çocu.k(EGZÇ): "Kendi koşul-

larımıza göre hazırlanmış, çeşitli geçerli ve güvenilir 

zeka ölçeklerinde sürekli olarak 45-74 zeka bölümü sağla

yabilen çocu.ıctur" (Çağlar, 1985). 

Rehberlik Arastırma Merkezi(HAJ.VI): "Özel eğitime . . 

mu.'<.! taç çocukların saptanması, :::ı eçimi, t~n;ılanması, yerle~;;

tirilecekleri kurumların kararlaştırılması ve bu çocuklar 

için gerek.li rehberli{tin yapılması; ruh, duygu ve sosyal 

yönden uyum saelayamayan çocuklarJ.n durumlarını clii.zel tmek 

amacıyla yapılacak özel terapi hizn!etleri.nin yönel tilmesi, 

ilköğretim ile ortaöğretim kurunlarındaki rehberlik hiz-

metlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi ile 

ilgili kurumdur(M.E.G.S.B., 1986). 



BÖLÜM II 

Bu bölümde, ara ş tırman ın modeli, ara:ştı.rmam.n evren 

ve örnekıeni, araştırmc:ıda kullanılan verilerin toplanması 

ve işlenmesi ile verilerin çözümlenmesine ilişkin açıkla~ 

malar yer almaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

Alt özel sınıflardan mezun olan eğitile lülir geri 

zekalı çocultların(EGZÇ) mezuniyetten sonraki dur·tunlarının 

saptandı[!;ı bu araştırma "Betimsel" bir araştırmadır. 

Araş tırrLa Grubu 

l 1' 

~.t Araştırma grubunu, Eskişehir ili r:ı.erkezinde 

1982-1983 ve 1983-1984 ö~retim yıllarında alt özel 

sınıfları bitiren toplam 135 EGZÇ'ın tümü oluşturmakta-

dır. 

Bu çocukların mezun oldukları okullara göre dağı

lımı çizelge l'de verilmiştir. 
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Ç :tZJiJ:ı GE 1 

ARAŞTIRMA GRUJ3Ul\A GİHEN EGZÇ 1 IN 

IV1EZUN OLDllKI.ıARI OKULLAHA GÖRE DAÖILIMI 

Okultın Adı 1982-1983 
n 

A. Olcay İlkokulu 2 

Barbaros İlkokulu 9 

A. Fuat Cebesoy İlkokulu 5 

Çamlıca İlkokulu 2 

İ. Karao~lano~lu İlkokulu 2 

Gazi İlkokulu 2 

H. Yasin İlkokulu 2 

lliirriyet İlkokulu 

2 Eylül. İlkokulu 

Kurtuluç İlkokulu 

M. Ali Yasin İlkokulu 

M. Atılgan İlkokulu 

P. Binbaşı İlkokulu 

Porsuk İlkokulu 

Şarhöyük İlkokulu 

Şeker İlkokulu 

Turan İlkokulu 

K. Karabekir İlkokulu 

Z. Gökalp İlkokulu 

Huzur İlkokulu 

Ernek İlkokulu 

Toplam 
-~-·--~-----

ı 

3 

4 

3 

4 

2 

5 

4 

2 

2 

2 

7 

ı 

7 

71 

1983-1984 
n 

2 

3 

5 

5 

2 

2 

3 

2 

4 

6 

2 

5 

2 

2 

ı 

3 

6 

2 

7 

64 

16 

Toplam 
n 

4 

12 

10 

7 

4 

4 

5 

ı 

5 

8 

9 

6 

7 

7 

6 

2 

3 

5 

13 

3 

14 

135 
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Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Araştırmada, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması 

şu aşamalarda gerçekleşmiştir. 

1. Eğitilebilir geri zekalı çocukla.r (EGZÇ) ın kimliklerine 

ait bilgiler ilkokul diploma defterlerinden belj.rlenmiştir. 

2. EGZÇ' ın adref>lerine, ortaokula kayıt olma durum

larına ilişkin bilgiler ilkokul kayıt defterlerinden sag

lanmıştır. 

3. Ortaokula kayıt olan çocukların ortaokuldaki 

durumlarına ilişkin bilgiler ortaokul kayıt defterlerinden 

belirlenmiştir. 

4. Ortaokula kayıt olmayan EGZÇ'ın iş edinme, 

edir-dikleri işi sürdü cm e ve halen çalış t:Jlcları işlere 

ilişkin bilgiler Aile Görüşme Formu(Ek 1) aracılığı ile 

çocukların a.nne ya da babalarından elde edilmi.ştir. 

5. Alt özel sınıflardan mezun oldul<::tan ~3onra orta

okula kayıt olmayan ve herhangi bir iş edinmeyen, yaşarn

larını evde sürdüren EGZÇ' ın durı.unlarına ilişkin bilgiler 

yine Aile Görüşme :B1ormu aracılıj_tı ile çocukların anne ya 

da babalarından alınmıştır. 
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Toplanan ham veriler kontrol edildikten sonra ara~.ı

tırmanın sorularını yanıtıayabilecek şekilde çizelgelerde 

verilmiştir. 

Araştırmanın amaçları açısından, bulguların frekans 

ve yüzde olarak ifade edilmeleri yeterli görüldü{;ünden 

başka herhangibir istatistik işlem yapılmamıştır. 



J3ÖLÜM III 

BULGULAR VE YOh.illVI 

Bu bölümde önce araştırma grubuna giren Eskişehir 

ili merkezindeki alt özel sınıflardan 1982-1983 ile 1983-

1984 ö~~retirn yıllarında mezun olan 135 e{i;itile bilir geri 

zek~lı çocuğun(EGZÇ) yaş ve cinsiyetlerine göre daftılım-

ları verilecektir. Daha sorıra bulgular, araştırmanın amacı 

altında yer alan soruların sırasına göre verilecek ve ge~ 

rekti[>;inde bulgularla ilgili yorumlara gj_dilecektir. 

Araştırma grubuna giren EGZÇ'ın araştırmanın yapıldı

ğı. Nisan-Mayıs1986 tarihinde bulundukları yaşıara göre 

da{;ılımları çizelge 2'de verilmiştir. 

ÇİZELGE 2 

EGZÇ ' DI YAŞLARA GÖHE DAG ILliVII 

Mezun ya ş ı ar Oldukları 
öe;retim 13-14 15-16 17~18 19-20 Toplam 
Yılları n % n % n 1'o n % n 

1982-1983 20 28.17 32 45.07 16 22.53 3 4.23 75 

1983-1984 24 37.50 17 25.56 22 34.38 ı 1.56 64 

Toplam 44 32.60 49 36.56 38 28.15 4 2.96 135 
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Çizelge 2'de görlildli~U gibi EGZÇ'ın hemen hepsi 

13-18 yaşları areısında yer almaktadır. 
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Araştırma grubuna gj_ren çocukların cinsiyetlerine 

göre da~ılımı çizelge 3'de verilmiştir. 

ÇİZELGE 3 

EGZÇ'IN CİNSİYT·~rPLEBiNl~ Görm DAÜIJıiMI 

-····---

Mezun Oldukları c i n s i y e t 
K ı z Er k e k Toplam 

Öğretim Yılları n % n % n 
------ ----

1982-1983 28 39.44 43 60.56 71 

1983-1984 27 42.19 37 57.81 64 

Toplam 55 40.74 80 59.26 135 

Çizelge 3'de görüldüeli gibi erkek çocukların sayısı 

kızlardan daha fazladır. 

ı. Alt özel sınıflardan mezun olan eğitilebilir geri 

zekalı çocuklar (EGZÇ):tn ortaokulda öj:~renjm görme durumları 

Araştırmanın amaç bölümlinde belirtildi{:;i gibi çocuk

ların ortaokulda öğrenim görme duru.:mları, ortaokula kayıt 

olma ve ortaokulda öğrenimlerini sürdürrne boyutlarında 

ele alınmıştır. 

· ... 
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1.1. Ortaokula Kayıt Olma: 

Araştırma grubuna giren toplam 135 EGZÇ'un ortaokula 

h:ayı t olma durumları çizelge 4' te verilmiqtir. 

ÇİZELGE 4 

EGZÇ 'IN ORTAOKUIJA KAYirr OLMA DUHDT\TLAHINA 

GÖRE DAGILIMI 

Me.zun Oldukları K a y ı t 
Olanlar Olmayanlar Toplam 

ö~retim Yılları n % n % n 

1982-1983 18 25.35 53 74.65 71 

1983-1984 13 20.31 51 79.69 64 

Toplam 31 22.96 104 77.04 135 

Çizelge 4'te görüldü[tü gibi 1982-1983 ile 1983-1984 

öğretim yıllarında alt özel sınıflardan mezun olan EGZÇ'ın 

% 22.96'sı ortaokula kayıt olmuştur. Eskişehir genelinde 

merkez ilçe ve köyler dahil ilkokuldan mezun olup orta-

okula kayıt olan normal sınıf öğrencilerinin oranı ise 

% 70.57'dir(M.E.G.S.B., 1986). Eripek(l978) tarafından 

yapılan araştırmada ilkokulu bitiren 173 EGZÇ'den yarı-

sına yakınının ortaokula kayıt oldu[tu belirlenmiştir. 

Türkiye'de EGZÇ'lar için ilkokul sonrası eğitim 

veren herhangibir özel eğitim kururrıu yoktur. Yalnızca 
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Bursa, İzmir, Karabük ve Adana 'da ilkokulu bj_tiren JtJGZÇ 

için iş okulları vardır. Eskişehir'de böylesi bir olana-

ğın bulunmaması nedeniyle, bunlar için normnl çocukların 

devam ettikleri ortaokullara kayıt olmale bir seçenek ola-

rak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak öğrenci veli-

lerinin bir bölümü çocuklarının kayıtlarını ortaokula 

yantırmaktadır. 

EGZÇ'ın ortaokula kayıt olma durumlarının cinsiyete 

göre da{~ılımı. çizelge 5 'te verilın:iş tir. 

ÇİZELGE 5 

EGZÇ 1 IN ORTAOKUJJA KAYIT OLMA DUlWLliıAIUNIN 

CİNSİYETE GÖRE DAÖIJ:ıilVII 

Kayıt Olma C i n s i y e t 
Kız Erkek 

Durumları n % n % 

Olanlar ll 20.00 20 25.00 

Olmayanlar 44 80.00 60 75 .oo 

Toplam 55 100.00 80 100.00 

Toplam 
n 

31 

104 

135 

Çizelee 5'te görüldü{tü e;ibi ortaokula kayıt olma 

oranı erkek çocuklarda kızlara göre biraz daha yüksektir. 

1.2. Ortaokulda Öğrenimlerini Sürdürı.ne: 

Ortaokula kayıt olan EGZÇ'dan 2'si Eskişehir 
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dı~,;;ında başka bir okula nakil olmu;ı tnr. J3u nedenle 29 ço

cup;un ortaokuldaki durumlarına i1iş1dn bilgi edinilebil...:. 

miçtir. Bu çocukların ortaokuldan ayrılma durumlarına göre 

daf,ılımı çizelge 6'da verilmiçtir. 

ÇİZELGE 6 

EGZÇ' IN ORTAOKULDAN AY1ULTJA DUHT;1i1LAIUHA 

GÖRE DAGILilVII 

----
Mezun Olduıcıarı Ayrılma Durumları 

Devam Eden Ayrılan Toplam 
Öğretim Yılları n % n % n 

1982-1983 7 43.75 9 56.25 16 

1983-1984 2 15.39 ll 84.61 13 

Toplam 9 31.03 20 68.97 29 

Çizelge 6'da görüldütti gibi ortaokula kayıt olan 

29 EGZÇ'dan 9'u halen ö~renim görmektedir. DiBerleri orta-

okulun çeşitli sınıflarından ayrılmışlardır. 

Okul dan ayrılan 20 EGZÇ 'un aJrrıldıkları sınıfıara 

göre da~ılımı çizelge 7'de verilmiştir. 

Çizelge 7' de görtildü~;U gibi ortaokula kayıt ol 

ayrılan 20 EGZÇ'un% 65.00'i ı. sınıftan,% 35.00'i ise 

2 • sınıftan ayrılmış tır. Eripek ( 1978) tarai'ından yapılan 



ÇİZELGE 7 

EGZÇ' IN OHTAOKULDAN AYHILDIKLAHI SHJilnAHA 

GÖRE DAGILIJ\'II 

Mezun Oldukları Ayrıldıkları Sınıflar 
ı. Sınıf 2. Sınıf Toplam 

Ö{tretim Yılları n % n ~~ n 

1982-1983 5 55o60 4 44.40 9 

1983-1984 8 72.70 3 27.30 ll 

Toplam 13 65.00 7 35.00 20 
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araştırmada, ortaoktildan ayrılan 31 EGZÇ'dan % 74.19'unun 

1. sınıftan ayrıldıp;ı belirtilmiştir. 

EGZÇ' lar geç ve güç ö,i~renmelctedir. Bunun yanında 

alt özel sınıflarda izlenen eğitim programları, ilkokul 

programlarının bütününü kapsamamaktadır. Üstelik ortaokul-

dalci ders konuları daha soyut ve karmaf]ıktır(Enç, 1981). 

Dolayısiyle alt özel sınıfları bitiren çocwcların ortao-

kul un akademik ders programıarına uyum sa[;lamaları güç 

ya da olanaksız olmaktadır. Ni tek im ortaaleula kayıt olan 

EGZÇ'ın% 68.97'sinin okuldan ayrılması, bunların% 65.00 

inin 1 • sınıftan ayrılmış olması, bu durumu açık bir 

biçimde göstermektedir. 

Daha önce açıklandılT,ı gibi ara};ıtırmanın yapıldı[';ı 

Nisan-Mayıs 1986 tarihinde toplam 9 öğrenci ortaokulun 
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çeryi tl i sınJ.flarına devam etmektedir. 11u öltrencilerin öğ

renimlerini sürdürdükleri sınıfıara c;öre dac'~ılımı çizelge 

8 1 de verilmiştir. 

ORTAOKUIJ)A ÖGREJ.; İMİ Nİ GÜliJ)ÜHBN EG2Ç 1 IN 

SINIPLARA GÖRE DAGILil\'II 

Mezun Oldukları S ı n f D ü z e y ı e r i 
Orta ı Orta 2 Orta 3 Toplam 

Öj~retim Yılları % % n n n % n 

1982-1983 2 28.57 4 57.14 ı 14.29 7 

1983-1984 ı 50.00 ı 50.00 2 

Toplam 3 33.33 5 55.56 ı 11.11 9 

Çizelge 8' de görüldüisli gibi ortaokulda ö~~renimle

rini sürdüren EGZÇ'den 5 1 i orta 1, 3'ü orta 2, l'i orta 3. 

sınıfta ö(;renim görmektedir 

Ortaokulda ögrenimini sürdüren bu ögrcncilerden 

2 1 sinin hiç sene kaybı olmamış, 5' i l yıl lwyhetmi:g, 2' si 

Lse 2 yıl l;;:aybetmiş olup halen beklemeli durnndadır. 

EGZÇ 1 lar genellikle 3 ve 4. oınıf seviyesinde 

akademik beceri kazanabilmel<:tedir. Ancak bu ~nnıf seviye-

lerine ulaşabilmeleri normallere göre.daha uzun zaman 

almaktadır ( Ça{;lar, 1979). Bu yönü;yle 6 çocuEun orta 2 ve 
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3. sınıfıara devam f~tmesi · ve bu çocuklardan 2' sinin sene 

kaybetmemiş olması ile;inçtir •. Bu durum çoctıkların te;} his-

lerinde bazı. tereddlitlere neden olabilditii Gibi konunun 

daha ayrıntılı bir biçimde j_ncelennesj_ gerek.mektedir. 

2. Alt özel sınıflardan mezun olan e~itilebil±r 

" geri zekalı çocukların(EGZÇ) bir iş edinme durum~ 

ları: 

Araştırmanın Amaç Bölümünde belirtildil;",i gibi EGZÇ 1 ın 

iş edinme durumları, iş edinme ve edinilen işi sürdürme 

bo;yutlarında ele alJ.nmısıtır. 

2 .ı. İs edinme: 

Alt özel sınıflardan mezvn olan toplam 135 EGZÇ'ın 

mezuniyet sonrasında iş edinme durw-nıarı çizelge 9 1 da 

verilmiştir. 

ÇİZELGE 9 

EGZÇ 1 IN İŞ EDİNME DUTWJ.iiijl\IUNA . 

GÖRE DAGIJ~Irili 

Mezun Oldukları İ ş 
Edinenler Edinmeyenler Toplam 

Öğretim Yılları n % n % n 

1982-1983 29 35.80 52 64.20 81 

1983-1984 13 24.07 41 75.93 54 

Toplam 42 31.11 93 68.89 135 
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Çizelge 9 'da görüldü{.;ü gibi alt öz el sınıflardan 

mezun olan EGZÇ'ın l/3'üne yakını mezuniyet sonrasında 

bir iş edinmişlerdir. 

Daha önce de belirtilditi gibi Eskişehir'de EGZÇ'

ler i.çin ilkokul sonrası e{?i tim veren herhangibir özel 

enitim kurumu bulunmamaktadır. Dolayısiyle ortaokula 

kayıt olma yanında iş edinme ikinci bir seçenek olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

EGZÇ 'ın iş edinme durumlarının cinsiye te göre da{.tı-

lımı çizelge lO'da verilmiştir. 

İs .,. Edinme 

Durumları 

Edinenler 

Edinmeyenler 

Toplam 

ÇİZELGE 10. 

EGZÇ' IN İŞ EDİidVlE DUlWI-UıAHUJIN 

C İ NS İYE'l1E GÖRE DAU- Il~ I lV! I 

c i n s j_ y e t 
Kız Erkek 

n % n % 

8 14.55 34 42.50 

47 85.45 46 57 .oo 

55 100.00 80 100.00 

Toplam 
n 

42 

93 

135 

Çizelge lO'da görüldüğü gibi iş edinme oranı kız

larda % 14.55 iken erkeklerde bu oran % 42.50'ye çıkmak

tadır .. 



1\'Iezun 
Oldukları 
Öğretim 
Yılları 

1982-1983 

1983-1984 

Toplam 

ÇİZELGE ll 

EGZÇ 'IN OKUL SONBASI KDİITDİKIJEHİ 

İLK İŞIJ<;HE GÖRE DAÜIIıiMI 

Garson Berber Çoba.n Taİnir-

Yardım- Çırak-
ci Çı- Boya-
raklı-: 

cılığı lı€~ı lık ğı c ıl ık 
n n n n n 

5 4 2 lO 2 

3 4 ı 4 

8 8 3 14 2 
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Di{ter 

İş ler Toplam 
n n 

6 29 

ı 13 

7 42 

Çizelge ll 1de görüldül.tü gibi EGZÇ'dan 14'ü tamirci 

çıraklı~ı, 8'i garson yardımcılıtı, 8'i berber çıraklı~ı 

gibi işler edirımişlerdir. Bu işler yarı beceri gerektiren 

işlerdir. Nitekim Thorndike ve Hagen(1959) tarafından 

yapılan araştırmada da zek~Uarı ortanın altında olanların 

genel li kle basit, yarı beceri gere.lctiren işlerde ( j_şçilik, 

boyacılık, tesisatçılık, tarnircilik gibi) çalış tıkları 

saptanmıştır. 
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2. 2. Edindikleri işleri sürdürme: 

Alt özel sınıfl<:ırdan mezun olduktan sonra iş edi

nen EGZÇ ı ın halen bir işte çalır;nna dururrıları çizelge 12ı de 

veril:·'Jiştir. 

ÇİZELGE 12 

OKUL SONBASINDA İŞ ·ı~DİNEN EGZÇ ı IN 

HALEN BİR İŞTE ÇALIŞMA DUHUlVILARINA 

GÖRE DAGILilVII 

Mezun Oldukları Halen Bir İşte 
Çalışan Çalışmayan 

Öj:';retim Yılları n % n % 

1982-1983 22 75.86 7 24 .. 14 

1983-1984 9 69.23 4 30.77 

Toplam 31 73.81 ll 26.19 

Toplam 
n 

29 

13 

42 

Çizelge 12 ı de görüldü{_tü gibi iş edinen EGZÇ ı ın yak

laşık 3/4 ı ü halen aynı iş ya da bir lu ::;;ka işte çalışmala

rını sürdürmektedir. Bunun yanında l/4'ü işinden ayrılmış 

ve halen herhangibir işte çalışnıamalctadır. 

Halen bir işte çalıqmayan bu çocukların ayrıldık-

ları işlere göre dagılımı çizelge 13 1de verilmiştir. 

Çizelge 13ıde görüldü~ü gibi EGzçıın 5'i berber 

çıraklı{~ından, 2 ı si tamirci çıraklı(;ından, 1 ı i garsonluk 



Mezun Oldukları 

öt;retim.Yıllar:ı. 

1982-1983 

1983-1984 

Toplam 

ÇİZELGE 13 

EGZÇ 1 IN AYHILDil:CLAHI İ§LERİ 

GÖRE DAÖIJ;IMI 

Garson 
Yardım
cılı{!,ı 

n 

ı 

ı 

İ s ı e r 
Berber· Tamirci Di{!:er 
Çırak- Çırak-
lığı lığı İşler 

n n n 

2 2 3 

3 

5 2 3 

ve diker işlerden ayrılmışlardır. 

Toplam 
n 

7 

4 

ll 

30 

Okuldan mezun olduktan sonra bir işe giren, araş-

tırmanın yapıldı{f,ı tarihte halen çalışmakta olan 31 EGZÇ 1 un 

çalıştıkları işlere göre dağılımı çizelge l4 1 te verilmiştir. 

ÇİZELGE 14 

EGZÇ 1 IN HALEN ÇAJJI:-_?11IICLAHI İŞ LERİ 

GÖRE DAGILIMI 

İ ş ı e r 
Mezun Garson Berber Çoban- Tamir- Boya- Diğer 
Oldukları Yardım- Çırak- ci Çı-
Öğretim cılığı lığı lık raklı{';ı cı lık İ şler Toplam 
Yılları. n n n n 11 n n 

1982-1983 5 2 2 8 2 3 22 

1983-1984 2 1 1 4 ı 9 

Toplam 7 3 3 12 2 4 31 
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Çizelge l4'de görUldü~ü gibi, h8len çeşitli işlerde 

çalışmalarını sürdüren 31 EGZÇ'den l2'si twnirci çıraklı-

[~ı, 7' si garson yardımcılı{h ve dir;cr i~ lerde çalıs;makta-

dır. Bu daiülım çizelge l3ıde verilen daji;ılımla karşıla:}

tırıldı~ında, iş da~ılırnlarında bir farlclıl~k görülmemekle 

birli.kte, bu ir}lerde çalıf;ıan çocukların say.ısında bmn 

farklılıklar görülmektedir. 13u farklılıklar çocukların 

ilkokul rwnrcısı edindikleri i:_;ııerden uyr.ılma1a.rJ.ndan kay-

naklanmalctadır. 

Yapılan .oelirlemele.re göre halen çalıçııınkta olan 31 

EGZÇ'dan 9'u girdikler~ ilk işte çalışmalarını sürdürmek-

tedir. İş de{:';iştiren 22 EGZÇ ı un iş dei~iş tirme Bayılarına 

göre dajtılımı çizelge 15 'de veribü::;ıtir. 

mezun 

ÇİZELGl~ 15 

ÇAIJIŞAN :EGZÇ ı IN İŞ DEGİŞ 1Pİrtl'ilE 

SAYILAHINA GÖHE DAı:iiiıD:II 

İş De[~işterme 
Oldukları 3 ve daha 

ı defa 2 defa fazla 
Ö{~retim Yılları n n n 

1982-1983 lO 4 3 

1983-1984 3 ı ı 

Toplam 13 5 4 

Toplam 
n 

17 

5 

22 
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Çizelge 15 'de görüldü{';ü gibi iç; der;ü}tiren 22 

EGZÇ'un 13'ü 1 defa, 5'i 2 defa, 4'ü en az 3 defa iş de

p;iştirmi:;:;tir. 

Kirk'e göre(l972), geri zek~lılarda iş de~iştirme 

ve işten ayrılma normallere göre daha sıklıkla meydana 

gelmektedir. Nitekim araştırmada çocukların yarısından 

fazlasının iş def.:~iştirmiş, l/4'ünün ise işten ayrılmış 

olması bunu do[~rulamaktadır. 

Yine Kirk'e göre(l972) geri zel;:alı çocuklarJ.n 

sıklıkla iş del!,iştirmesinin ve ifşten ayrılmarnnın başlıca 

nedeni, geri zekalı çocu~un yaptıgı işte başarısız olma

sından çok, onun kişilik özelliklerine ve iş çevresindeki 

ilişkilerine baFlı olmaktadır. 

Araştırmada EGZÇ'ın iş çevresindeki ilişkileri 

incelenmemü;ıtir. Ancak IJ..1ürki;ye 'de geri zekalı çocuklarJ.n 

yeterince tanındıkları söyleneme::~. Hatta l.ıu konuda pek 

çok gerçek dışı inanışlar vardır(Eripek, 1984). Bu yönüy

le EGZÇ' ın ister oturduJeları semt, ister iş çevrelerinde 

olsun pek çok olumsuz tutum ve davranışl<:~ra hedef olduk.

ları söyle ne bil ir. Üstelik bu çocukların eğ;i timlerinin 

ilkokulla sınırlı olması, EGZÇ'ın bu kısa vadede uygun 

çalışma alıç;kanlıkları ve iş becerileri kazanmalarını 

olanaksız kılmaktadır. Bu da iş yaşamında karşılaşılan 

soru~ların daha da artmasına neden olabilmektedir. 
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3. Alt özel s:ınıf:ı bitirdjkten sonra ya:;ımn1arını 

evde sürdüren etdtilebilir geri 7.ek~1ı çocukların(EGZQ) 

durumları: 

Ararytırma grubuna giren toplam 135 EGZÇ'un okul 

sonrası yaşamlarını ev ortamlarında siirdürme durunları 

çizelRe l6'da verilmiştir. 

ÇİZELGI~ 16 

EGZÇ' DJ YA[)AMLARINI EVDE SiiimtJm.m 

DUHUMIJAHINA UÖHE DAÖIJ~.IMI 

Ortaokula K~yı t 
Mezun Oldukları Yaşamını Evde Olan Ya da I(' )~} 

Sürdürenler Edinenler 
Öğret :im· Yılları n % n % 

1982-1983 34 41.98 47 58.02 

1983-1984 28 51.85 26 48.15 

Toplam 62 45.93 73 54 .. 07 

Toplam 
n 

81 

54 

135 

Çizelge 16'da görüldüLü gibi, alt özel sınıfiliardan 

mezun olan·çocukların yarısından fazlası, bir iş ya da 

okula yönelmemekte, evde yaşamlarını sürdürmektedir. 

EGZÇ'ın yaşamlarını evde sürdürme durumlarının 

cinsiyete göre dağılımı çizelge 17'de verilmiştir. 



ÇİZBLGE 17 

EGZÇ' IN YAŞAJVILARINI EVDE SÜHDÜHIVIE DU1W1\1LAHININ 

CİNSİYErf.lE GÖRE DAÜIJ.Jil'.ii 

Yasıarnını Evde Cinsiyet 

34 

Kız Erkek Toplam 
Sürdürme Durumu % n n % n 

Yaşamını Evde Sürdürenler 36 65.45 26 32.50 62 

Qrtaokula Kayıt Olan ve 
Iş Edinenler 19 34.55 54 67.50 73 

Toplam 55 100.00 80 100.00 135 

Çizelge 17'de görüldüğü gibi kı:.::.ların yarıdan fazlesı, 

erkeklerin yarısından azı yaşamlarını evde sUrdtirmektedir. 

Yaşamlarını evde sürdüren EGZÇ'ın, evde sürdürdükleri 

yaşam biçimlerine göre daf;ılınıı çizelge 18 1 de ver1.lmiştir. 

Mezun 
Oldukları 

Öltretim 
Yılları 

ÇİZELGE 18 

EGZÇ 1 IN EVDE SüimUHDÜKL}~Hİ YA~}AM 

BIÇİIYILERİI\~ GÖRE DAGILIIH 

Yaşam Biçimleri 

Evle- Kursa Ev İşlerine 
Aileye 
Tamamen 

Yaı:•üım Bağımlı 
nanler Gidenler Edenler Olanlar 
n % n % n % n % 

Toplam 
n 

1982-1983 ı 2.94 15 44.12 17 50.00 ı 2.94 34 

1983-1984 2 7.14 10 35.72 14 50o00 2 7.14 28 

T,oplam 3 4.84 25 40.32 31 50 .. 00 3 4.84 62 
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Çizelge 18 'de göriildüJ;ü gibi ya;ymılarını evde sür-

düren toplam 62 EGZÇ'dan 3'ü evlenmiş, 31 1 i ev işlerine 

yardım etmekte, 25'i kursa gitmekte, 3'ü ise aileye tama-

men ba(~ımlı durumda yaşamını sürdürmektedir. 

EGZÇ 1 ın evde sürdürdükleri ya~5o.m b:Lçirnler:ininc insi-

yete göre da~ılımı çizelge l9'da verilmiştir. 

ÇİZE:LGB 19 

EGZÇ' IN EVDKKİ YA9M1I ı;içlJ:iJ;GHİNİN 

c:UJSiYgTE GÖHE DAG·LfıiiH 

Cinsiyet 

Evdeki Yaşam J3içimi 
Kız Erkek Toplam 

n % n % n 

Evlenenler 3 8.33 3 

Kursa Gidenler 14 38.89 ll 42,31 25 

ı<' -:rv işlerine Yardım Edenler 18 50.00 13 50 ,oo 31 

Aileye Tamamen 3ağımlı Olanlar ı 2.78 2 7.69 3 

Toplam 36 lOOeOO 26 ıoo,o 62 

Çizelge 19~da görüldüftü gibi evde yaşamlarını sür-

düren 36 kızdan 3'ü evlenmiş, 14'ü kursa gitmekte, 18'i 

ev işlerine yardım e tmek te, 1' i aileye to.rııamen bab:;ımlı 

durumdadır. Evde olan 26 erkekten evlenen yoktur. ll'i 

kursa ei.tmekte, l3'ü ev işlerine yardıın etmekte, 2'si. 

nileye tamamen ba[':ımlı d urumdadır. Kursa giden 14- kızdan 



4'ü kuran kursuna, 7'si biçki-dikiş kursuna, 3'ü çiçek 

kursuna gitmektedir. Kursa giden ll erkekten 9'u kuran 

kursuna, 2'si meslek kursuna gitmektedir. 

36 

Evde yaşamlarını sürdüren 62 çocuktan 25'inin çe

çi tl i kurslara gidiyor olması ilginçtir. ·su durum ailenin 

çocuklarına okulun sağlayamadıLtı i~} ve mesleki becerileri 

lclırs yoluyla saltlama çabaları olarak nitelendiri le bilir. 



BÖLÜM IV 

özET, YA1'tGI VE öırEnirJ;n 

Araştırma raporunun bu bölürrıünde özet, yargı ve 

önerilere yer verilmi::] tir. Öneriler, uygulamaya ve ileri 

ara:]tı:rmalara yönelik olmak üzere iki alt baçlık al tırıda 

ele alınmı:"7 tır. 

Özet 

Araşt.ırmanın amacı, Eski,:;>ehir ilimerl<:ezinde 1982-

1983 ve 1983-1984 ö~retim yıllarında alt özel sınıflardan 

me:;;;un olan e{',i tilebilir geri zek~lı çocukların(BGZÇ) ilk

okul sonrası durumlarının saptanmaı3ıdır. 

Eskişehir ili merkezinde 1982-1983 ve 1983··1984 

önretlin yıllarında alt özel sınıfları bitiren EGZÇ sayısı 

135 'dir. Bu çocukların tamamı ara;:;tırma kapsamına alın

mıştır. 

Araştırmada okula j_lişkin veriler ilkokul ve orta

okul l;:ayı tlarından, çocuğun iş edinme ve evdeki durumları

na ilişkin veriler de Aile Görüşme Formu aracılı~ı ile 

çocukların anne ya da ba ba~nrıdan elde edilmiştir. Toplanan 

veriler araştırmanın sorularını yanıtıayacak şekilde 

37 
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çizeleelerde verilmiçıtir. Arnr1tırma bulr;uları :frekans ve 

yüzde olarak ifade edilmiştir. 

Araştırmanın amacına ba(;Lı. olarak yanıtıanan soru

lar sonunda şu bulgular elde edilmi~;tir. 

ı. Alt özel sınıfları bitiren 135 EGzçıden % 22.96ısı 

ortaokula kayıt olmuştur. Ortaoktüa kayıt olanların% 20ısi 

kız, % 25 ı i erkektir. Ortaokula kayıt olan 29 EG·ZÇ ı dan 

9ıu araştırmanın yapıldı[~ı Nisan-Mayıs 1986 tarihinde ö~t

renimlerini sürdürmektedir. Okuldan ayrılan 20 EGzçıun 

% 65.00'i ı. sınıftan, % 35.00ıi ise 2. sınıftan ayrıl-

mıştır. 

Araştırmanın yapıldı{~ı tarjh te, ortaokulda öl~reni

mini sürdüren 9 EGzçıdan 5ıi orta ı, 3'ü orta 2, l'i 

orta 3. sınıfta öltrenim görmektedir. 

Ortaokulda ö~renirnini sürdüren EGZÇ'dan 2'sinin 

hiç sene kaybı ol~amış, 5'i 1 yıl knybetmiş. 2'si 2 yıl 

kaybetmj.ş olup halen beklemeli durumdadır. 

2. Alt özel sınıfları bitiren 135 EGZÇ'dan % 3l.ll'i 

ilkokul sonrası bir iş edinmiştir. İş edinenierin oranı 

kızlarda % 14.55 iken, erkeklerde % 42.50'dir. l3u çocuk

ların ilk girdikleri L?Ier sırasıyla, tamirci çırnklı~tı, 

garson yardımcılıgı, berber çıraklı~ı gibi yarı beceri 

r;erektiren iş ler olmaktadır. Bunların yakla!~ık 3/4 1 ü 

halen aynı iş yada bir başka işte çalı0malarını sürdür

melctedir. ı/ 4 'ü ise işinden ayrılmı5 ve rıalen herhane i bir 
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işte çalışmamaktadır. Halen bir iç te çalıf]maynn bu çocuk

ların ayrıldıkları işler sırasıyla, berber çıraklıgı, 

tamirci çıraklığı, garsonluk ve benzeri işler olmaktadır. 

Alt özel sını.flardan mezun olduktan sonra işe gi-

ren, araştırmanın yapıldıttı Nisan-Mayıs 1986 tarihinde 

halen çalışmakta olan 31 EGZÇ'un çalıştıkları işler sıra-

sıyla, garson yardımcılığı, berber çıraklını, çobanlık, 

tamirci çıraklıeı ve boyacılık gibi tçlerdir. Halen ça-

lışmakta olan EGZÇ'ın 9'u girdikleri ilk işte çalışmala

rını sürdürmektedir. İş de~iştiren 22 EGZÇ'un l3'li ı defa, 

5'i 2 defa, 4'li en az 3 defa iş değj_ştirmiştir. 

3. Alt özel sınıflardan mezun olan 135 EGZÇ'den 

62'si% 45.93 yaşamını evde sürdürmektedir. Kızlarda bu 

oran% 65.45 iken, erkeklerde % 32.50'dir. 

Yaşamını evde sürdüren 62 F~GZÇ' den 3 'li evlenmiş, 

31 1 i ev işlerine yardım etmekte, 25'i kursa gitmekte, 3'ü 

ise aileye tamamen ba{.tımlı d urwnda yaşamını slirdürmekted ir. 

36 kız çocuktan 3'ü evlenmiş, 14'ü kursa gitmekte, l8'i 

ev işlerine yardım etmektedir. 26 erlcek çoculrtan, evle-

nen yoktur. ll'i kursa gitmekte, l3'U ev işlerine yardım 

etmektedir. 
' 

Kursa giden 14 kızdan 4'ü kuran kursuna, ?'si 

biçki-dikiş kursuna, 3'ü çiçek h:ursuna gitmektedir. Kursa 

giden ll erkekten 9'u kuran kursuna, 2'si ise meslek 

kursuna gitmektedir. 
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Yargılar 

Araştırma sonunda ulaşılan yargılar f}Urılardır. 

1. Alt özel sınıflardan mezun olan eJti t:Llebilir 

geri zekalı çocukların ( EGZÇ) önemb_ bir bölümü r:ı.orrnal 

çocukların devam ettikleri ort::ı.okullara kayıt olmaktadır. 

Bu durum büyük ölçüde çocuklar için alt özel sınıf sonra

sında herhanr;ibir özel e,?:;i tim olana{~ının sa[~lanmamış olma

sımtan kayrıaklanmaktadır. Ancak özel e{;i tim önlemlerine 

yer verilmeyen ve proe;rarnları bu çocukların özelliklerine 

uygun olmayan ortaokullarda öErencilerin ço(~u kez başarı

sız olmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

2. Ortaokula kayıt olan EGZÇ'dan daha fazlası, okul 

sonrasında bir iş edinmcktedir. Edinilen işler yarı beceri 

gerektiren işle~'dir. Ancak EGZÇ' ın okulda herhangibir iş 

ya da meslek egitiminden geçmemiş olmaları, diger yandan 

işverenlerin ve iş yerinde çalışanların bu çoct~ları yete

rince tanımamaları, iş ten ayrılma ya da j_ş de(;iştirme 

sayısını arttırmaktadır. Bunun yanında iş edinmede erkekler 

kızlara oranla daha avantajlı görülmektedir. 

3. EGZÇ'ın yarısına yakını evde oturrnaktadır. Bu 

durum onlara sa{~lanan ileri eEi tim ve iç olanaklarının 

sını.rlılıüından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte evde 

olan çocukların önemli bir bölümü çe~Ji tli kurslara git

mektedir. Bu durum ailenj_n çocuklarına, ilkokulun sa{!~la-
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yamadı~ı iş ve meslek! becerileri, kurslar yoluyla sa~lama 

girişimleri olarak görülmektedir. 

Öneriler 

Uygulamaya ilişkin öneriler: 

ı. Uzun vadede,Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklar 

(EGZÇ) için ilkokul sonrası, özel eBitim kurumlarının 

açılması sa€~lnnmalıdır. 

2. Kısa va~ede, ortaokulun ilk sınıflarını başara-

bilecek çocuklara özel eğitim olanaklarının saltlanmas ının 

yolları aranmalıdır. 

3. Anne-babaya çocuklarının ileri eğitimlerine 

ilişkin gerekli rehberlik yapılmalıdır. 

4. İşveren e ve iş yer:inJ.e çalJ.~;>anlara bu çocuklar 

tanıtılmalıdır. 

5. İşverenler bu çocukları :Lşe almaya özendirilme-

lidir. 

6. Bu çoct.:ı.l<.lar için hi?.me t tiner; si ve nonrası me s-

leld eğitim programlarJ. c.üzenlenmeli.dir. 

7 • Yaf3c-Jmlarını evde ~;ii.rc1Uren EGZC' ın anne-baba la-, , 

rına gerekli rehberlik yapılmalıdır. 
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İleri aras;tırr:-:alara :i.b.~}lön öneriler: 

1. EGZÇ'ın okul sonrasında izlenmesi calısmaları 
j , 

Türkiye genelinde ve daha uzmı süreli i~leme çalışmalarına 

lcor:.u olabilir. 

2. Yapılacak izleme çalır~maları ile BGZÇ' ın aile le-

rinin içinde lıulundu{tu durum ve sorunları, iş ve mahalle 

çevresinde bulunan insanların gert ~~(-;kalı çocu?ı;u yöneli.k 

tutum ve davr8nışları ayrıntılı bir b.i.çimde incelenebilir. 



EK 1 

BÖIJÜIVI I 

1. Çocu{~un Adı: ............. . 

2. Soyadı . 
• • • • • fl ......... . 

3. Cinsiyeti . . . . . . . . . . . . . . . :" 
4. Yaşı . . . . . . . . . . . . . . . . 

·5. Mezun olduj'i;u okul: .................................... . 

6. Gör·üşme yapılan kimsenin çocuğa yakınlığı? 

( ) Anne 

( ) Baba 
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7. Çocuğun alt özel sınıftan mezun olduktan sonraki durumu 

nedir? 

( ) ÇalJ.şıyor 

( ) Evde oturuyor. 

BÖLÜM II 

8. Çalışıyorsa alt özel sınıftan mezun olduktan sonra 

edindiJti ilk işi nedir? 

( ) Garson yardımcılı;'!;ı 

( ) Berber çıraklı[fı 

( ) Çobanlık 

( ) Tamirci çıraklı{tı 

( ) ?f'ze\Je'"' l 
CH lpne... 
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BK 1-devam 

BÖIJÜM III 

~ 
1 

14. Çocu[~unuzun yaşamını evde sürclürme lJiç imi nedir? 

( ) Evlendi 

( ) Kursa gidiyor 

( ) Ev işler:I ne yardım ediyor 

( ) Aileye tamamen brı(;ımlı durwnda. 

15. Kursa gidiyor i.se ne tür kursa gidiyor? 

( ) Kuran kursu 

( ) Biçki-dikiş kursu 

( ) Çiçek kursu 

( ) Meslek kursu 
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EK 2 

ANADOIJU ÜNİVEHSİTESİ SOSYAL l3İIJİI.1Hm BNSTİ 1l'ÜSÜNDF~ 

ALINAN İZ :İl'~ BELGES İ 

T.C. 

ANADOLU ÜJri:VERSİTESİ 

SOSYAL BİIJİMLEH ENS1' İ 1PÜSÜ MÜDÜlUıüUü 

İlgilt Makama, 

Sayı: 412/102 

11arih: 15/4/1986 

Enstitümüz Eğitim Biljmleri Yüksek Lisans öğren

cisi Nurten Rüya, 11 1982-1983 ile 1983-1984 Ögretim Yılla

rında ·Alt Özel SJ.nıflardan Mezun Olan Ö?';rencilerin Mezu

niyetten Sonra Ne Yaptıkları" konı..üu Yüksek Lisans tez ini 

hazırlamaktadır. 

Kend.isinin bu ö[>;rencileri belirlemek için aşağıda 

isimleri yazılı okULlardan Lilgi toplaması gerekmektedir. 

Gerikli iznin verilmesini arz ve rica ederim. 

(İmza) 

Doç.Dro ]'a~ıl TEKİN 

Enstitü Müdürü 



Okulların Adları 

Ahmet oıcay İlkokulu 

Barbaros İlkokulu 

l':K 2-devam 

Ali Fuat Cebesoy İlkokulu 

Çamlıca İlkokulu 

Emek İlkokulu 

İ. Karao[tlanol~lu tn::okulu 

Gazi İlkokulu 

Halil Yasin İlkokulu 

Hürriyet İlkokulu 

2 Eylül İlkokulu 

Kurtul t:.ş İlkokulu 

M. Ali Yasin İlkokulu 

Murat Atılgan İlkokulu 

Pilot Binbaşı İlkokulu 

Porsuk İlkokulu 

şarhöyük tıkokulu 

Şeker İllcolnılu 

Turan İlkokulu 

K. Karabekir İlkokulu 

Ziya Gökalp İlkokvlu 

Huzur İlkokulu 
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EK 3 

ESKİŞEHjR İLİ MİLLİ 1!:Gİ1'İLI Gl~NÇI~İK VE SPOR 

MÜDÜRLÜGÜNDI~N ALINAN İZ Jl:r lllia,GES İ 

T.C. 

ESK İŞErÜR JJ~İ 

MİLLİ EGİTÜ'I GEHÇIJİK VE SPOR l\1ÜDÜRI~ÜGÜ 

Eskiçehir 21 Nisan 1986 

İL MAKA!HN A 

ESKÜ~EHİR 'S 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

MU.dürlüEü E{titim Bilimleri Yüksek Lisanr> ö{_~renc.isi Nurten 

Rüya' nın "1982-1983 ile 1983-1984 ö{~retim yıllarında alt 

özel sınıflardan mezu.n olan ö,";rencilerin mezuniyetten 

sonra ne yaptıkları" konulu yüksek lisans tezini hazır-

lamak için aşağıda isimleri yazılı okullardan bilgi alma-

sını istediklerini 15.4.1986 tarih ve 412/102 sayılı 

yazıları ile lliidürlüftürntize bildirmekte olup, yazı ekte 

sunulrnus;tur. 

Adı geçen l~l;i tim Bilünleri Yiilcsek Lisans öj~rencisi-

nin agaftıda isimleri yazılı okullarımızdan bilgi alması 

Müdürlü{tümüzce uygun görülmektedir. 
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EK 3-devam 

Mako.mlarınızca da uygun görüldüEü taktirde e;ere{",ini 

müsaadelerinize arz ve teklif ederim. 

OIJ'UR 

17 Nl:SAN 1.986 

(imza) 

ALİM KOÇER 

Vali Yardımcısı 

Vali a .. 

Okulların Adları 

Ahmet Olcay İlkokulu 

Barbaros İlkokulu 

Ali :b-.unt Gebesoy İlkokulu 

Çamlıca İlkokulu 

Emel<: İlkokul u 

İ. Karaol;;lanoj!,lu İlkokulu 

Gazi İlkokulu 

Halil Yasin tıkokulu 

Hürriyet İlkokulu 

2 I!;ylül İlkolnüu 

( . \ Imza; 

J!'EID\Ü J3 :i: LDİK 

Milli E;:·i tim Gençlik ve Spor Md. V. 



Kurtuluş İlkokulu 

I1'I. ALL Yasin İlkokulu 

r.Turat Atılgan İlkokulu 

Pilot Binbaşı İlkokulu 

I)orsuk .tllwJ.culu 

Şarhö;yilk İlkokul u 

Şeker İlkokulu 

11uran İlleokulu 

K. Karabekir İlkokulti 

Ziya GBkalp İlkokulu 

Hnzur :tllwkulu 
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EK 3-devrun 
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