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ÖNSÖZ 

İletişim aracı olarak kullandığımız dilin, eği

tim etkinliklerinin sürdürülmesinde önemli bir yeri 

vnrdır. Çünkü, eği.tim etkinliklerinin bir çoğu okuma

yazma, anlama, anıatma ve konuşma üzerine kurulur. 

Okuma-yazma, insanlara yazılı kaynaklardan yarar

lanma, istek, duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade 

etme yeteneği kazandırır. Anlama ve anıatma yeteneğinin 

gelişmesi ise öğrenmeyi kolaylaştırı,r. 

Bu açıdan dil, insanlarla iletişimde bulunma, 

topluma uyum sağlama, yaşamını kolaylaştırmada önemli 

bir etkendir. 

"Toplumun yüzde ikisini olus>turan eğitileb;Llir 

geri zeklllılar, dil gelişimi açısından normallerden 
J 

gerilik gösterirler. Dil kavramları çok zayıftır. Kısa 

ve uygunsuz cümlelerle konuşurlar. Kelimeleri açık ve 

do~ru söylemede ve telaffuzda belirgin şekilde gerilik 

gösterirler. Okumayı ö[trenmede çok güçlük çekerler(Çağ

lar, 1979). 

Dil gelişimi açısından okul öncesi çocuk gelişimi 
\ . 

düzeyinde olan e~itilebilir geri zekAlı öğrencilerin, 

konuşma bozukluklarının düzeltilmesi, sözcük dağarcığımn 
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geliştirilmesi, kendi kendini anıntma yeterliliği kazan

dırılması, okuduğunu, duyduğunu anlaması, okuma-yazma 

ö{~renıneleri açısından Türkçe Programı ayrı bir önem 

ta~ımaktadır. Çünkü, bütün bu becerilerio kazandırılması, 

ej'",i tilebilir geri zekalıların yaşamıarına anlam kazan

dıracnk ve kendi kendilerine yeterli duruma getirecektir. 

Bu nedenle, eğitilebilir geri zekalıların dil 

eeliGimine yönelik eğiti~ çabaları ve bu çabaların de

terlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Araştırma sonuçlarının, program geliştirme çalışor 

mrüarı yapanlara, alt özel sınıflarda eğitile bilir geri 

zek:llılarla eğitim-öğretim yapan öeretmenlere, buralarda 

öğrenim gören öğrencilere yarar sağlayacağı umulmaktadır. 

Eğitilebilir geri zekalılar Türkçe Programı'nın 

der:erlendirilmesine yönelik çalıı;malarım sırasında her 

zaman yakın yardım ve deste[tini esirgemeyen değerli 

hocam Tez Danıqmanı Yrd.Doç.Dr. Ayhan Hakan'a teşekkür

lerim sonsuzdur. önerileriyle deotek olan Doç.Dr. Yahya 

Özsoy'a, Prof.Dr. Fatma Varıg'a teşekkürlerimi sunarım. 

Ara:] tırm[)da gerekli izni sağlayan Eskişehir Milli 

Ei';i tim Gençlik ve Spor Müdürlüj~ü yöneticilerine, anket 

ve görüşme formunun uygulanmasında yardımlarını gördüğüm 

okul yöneticileri, öğretmenler ve velilere teşekkür 

ederim. 
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BÖLttM I 

Problem 

Türkiye'de, Cumhuriyet Dönemiyle birlikte eğitim, 

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın temel aracı olarak 

kabul edilmiştir. Çünkü, eğitime önem veren ülkelerin 

kalkınma hedeflerine daha kolay ulaşabildikleri görül-

müştür. Kalkınmadaki bu öneminin yanı sıra eğitim, aynı 

zamanda bireylerin temel haklarından biri olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 42. maddesinde eğitim 

hakkı ve fırsat eşitliği şöyle belirtilmektedir. 

'~imse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz. 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vadandaşlar 
için zorunludur ve devlet okullarında parasız
dır • 

••• Devlet, durumları sebebi ile özel eği
time ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alır." 

2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'-

nun amacı ise şöyledir: 

"Özel eğitime muhtaç çocukların Türk Milli 
Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrul-

ı 



tusunda eğitilmeleri, iş ve meslek sahibi yapıl
maları, çevre ve topluma uyum sağlamalarıyla 
ilgili esasları düzenlemektı.i..r. 11 

2 

Gerek Anayasa'da ve gerekse Özel Eğitime Muhtaç 

Çocuklar Kanunu'nda özel eğitime muhtaç kimselerin 

eğitimleri konusunda alınması gereken önlemler belirtil-

mektedir. 

Türkiyede 1984-1985 sayımına göre ilkokul çağın

daki çocuklarımızın sayısı 6.527.474'tür. Bunların 

yüzde 92'si okullara gidebilmektedir(M.E.G. ve s. 'Bakan

lığı, Eğitim istatistikleri, 1985). 7-18 yaş grubunda 

olan özel eğitime muhtaç çocukların sayısı 1.856.289'dur. 

Bunların ancak 28.34l'i okula gidebilmektedir. İlkokul 

çağında eğitilebilir geri zekalı çocukların sayısı ise 

205.684'tür. Bu gruptan okula gidenlerin sayısı yaklaşık 

7.367'dir(Çağlar, 1985). 

Bu durumda Anayasa ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuk

lar Kanunu'nda belirtilen haklardan, eğitilebilir geri 

zekalıların da yararlanabilmeleri için özel olarak ye-

tiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları 

ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamların 

sağlanması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi alınan 

önlemlerden yararlanabilenlerin sayısı çok azdır. Büyük 

bir çoğunluğun, bu öğrencilerin özelliklerine, amaçla

rına, yeteneklerine, isteklerine ve geçmiş bilgilerine 

uygun olarak hazırlanan bir programdan, özel olarak 
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yetiştirilmiş personel ve uygun ortamlardan yararlandı

rılamadığı düşünülebilir. Burada bir sor~ akla gelebilir: 

Acaba eğitilebilir geri zek~lı çocuklardan okula gide

bilenler bu olanaklara sahip olabilmişler midir? 

Bu sorunun yanıtlanabilmesi için bugüne dek 

yapılanların değerlendirilmesi gerekir. Konuyu eğitim 

programları açısından ele alacak olursak, eGitilebilir 

geri zekalı çocuklar için ilkokul programına ilişkin 

çalışmalar 1964 yılında Ankara Rehberlik ve Araştırma 

Merkezinde başlamıştır. 1972-1975 yılları arasında 

süren çalışmalar sonucunda, halen uygulanmakta olan 

"Eğitilebilir Geri Zek~lı Çocuklar İçin İlkokul Prog

ram'ı hazırlanmıştır(Eripek, 1975). 

Bu programa göre, geri zekalı "zihin gelişmesinde 

meydana gelen yavaşlama, duraklama veya gerileme nedeni 

ile davranış ve uyum yönünden yaşıtlarına göre sürekli 

gerilik ve yetersizliği olduğu için normal eğitim prog

ramlarından yararlanamayan" olarak tanımlanmaktadır. 

Tanım kapsamına giren ve zekaları çeşitli ölçüm-

ler sonucunda 45-50 ile 70-75 arasında çıkan çocl~lar 

ise egitilebilir geri zekalı olarak belirtilmektedir. 

Programda Türk Milli Eğitiminin Genel .Amaçları: 

111. Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk 
İnkılaplarına ve Anayasa'nın başlangıcında ifade
sini bulan Türk Milliyetçili[::ine bağlı; Türk 



Milletinin •••• değerlerini benimseyen, kor·uyan 
ve geliştiren •••• Türkiye Cumhuriyeti' ne lr.arşı 

görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları dav
ranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetj_ş
tirme, 

2. Beden, zihin, ahl~k, ruh ve duygu bakım
l~rından dengeli ve saglıklı şekilde eelişmiş 
bir kişiliğe ve karaktere sahip •••• 

3. İlgi, istidat ve kabiliyatlerini geliş
tirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlarla ••. 
kendilerini ve başkalarını mutlu kılacak bir 
meslek sahibi olmalarını sağlama ••• " 

olarak belirtilmektedir. 

4 

Özel amaçların, genel amaçlar ve temel ilkelere 

uygun olarak tesbit edileceği açıklanmıçtır. 

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri; Genellik 

ve Eşitlik, Ferdin ve Toplumun ihtiyaçları, Yöneltme, 

Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmk~n Eşitliği, Süreklilik, 

Atatürk İnkılapları ve Türk Milliyetç,:iliği, Demokrasi 

Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, Karma Eğitim, 

Okul ile Ailenin İşbirliği, Her Yerde Eğitim maddeleriyle 

açıklanmıştır. 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, ilköğretim 

basama[l;ında; kişisel, insanlık ilişkileri, ekonomik 

hayat, toplum hayatı bakımından belirtilen amaçlar 

çerçevesi içinde gerçekleştirilmeye çalışılır. 
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Eğitilebilir geri zek~lı çocukların özel eeitim 

amaçlarına ulaştırılması ve bu yolla ilköğretim amaç

larına da ulaşmayı öngören bu programın amaçları aşağı

daki gibi sıralanmıştır. 

"1. Anayasa'mıza göre, hakları olan mecburi 
ilköğretimi verme, güçleri oranında gelişimlerini 
ve topluma yararlı bir vatandaş olrr..alarını sağ
lama. 

2. Daha ileri, özellikle mesleki ö{;renim ve 
çıraklık yapabilecek olanlara bu alanda yetişme 
ve ilerleme imk~nlarını sağlama, 

3. Aşırı ve zararlı yardımlarla bağımsızlık
larının engellenmesini, kötüye kullanılmasını, 
istismar edilmesini önleyici tedbirler alma, 

4. Zihin, beden, toplum, duygu ve ekonomi 
yönlerinden kendine yeterli bir vatandaş haline 
getirme, 

5. İçinde yaşadıkları ve yaşayacakları nor
mal toplum tarafından kabul edilebilen, sevilen, 
haklardan yararlanan, görevlerini yapan birer 
insan olmalarını sağlama, 

6. Daha iyi, rahat ve düzenli yaşamanın yol
larını öğrenme, 

7. Beden, akıl ve ruh sağlığı yerinde, hür 
ve emniyet içinde yaşayabilecek bir seviyeye 
gelme, 

s. Yeterli sağlık, temizlik, beslenme ve 
düzen alışkanlıkları kazanma, 



9. Türkçeyi iyi konuşur, ihtiyaçlarını kar
şılamada yerinde kullanabilir hale gelme, 

10. 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 
yararlı şekilde kullanabilme, 

12. Seviyeye uygun devamlı öğrenme alışkan
lığı 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 
değerlendirebilme, 

16. Aile hayatının görev ve sorumluluklarını 
bilme ve kabul etme, ev içinde düzenli, bece
rikli, hoş görülü insan olma, 

17. Yasalara uyma, milli ve içtimai haklarını 
savunma ve kullanma alışkanlığını kazanma, 

18. İş ve mesleğinde başarılı olarak ekonomik 
yönden bağımsız, çevresine, topluma yararlı hale 
gelme, 

19. Özür ve problemin meydana getirdiği geli
şim engellerini ortadan kaldırma veya etkisini 
azaltına gücünü kazanma". 

Görüldüğü gibi programın amaçları, eğitilebilir 

6 
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geri zek~lıların topluma uyumunu kolaylaştırıcı hüküm

ler taşımaktadır. 

Eğitilebilir geri zek~lı çocukların eğitim ve 

öğretimlerinde göz önüne alınacak esaslar ise şu baş

lıklar altında ele alınmıştır: 

"A. Kavramları basitleştirerek öğrenim alanına 
koymak. 

B. Kısa süreli konular ele almak. 

c. Öğrenme, rastlantıdan ziyade programlara 
bağlı öğretmen gözetiminde yapılmalıdır, 

D. Öğretim çocuğun gelişim düzeyine uygun 
araç, gereç ve çalışmalarla başlamalıdır. 

E. Sınıftaki günlük çalışmalar, düzeye uygun 
ve basit olmalıdır. 11 

Burada vurgulanmak istenen, önemli noktalardan 

biri de bu çocukların özelliklerinin eğitimde göz önüne 

alınmasıdır. 

Programda ilkokulun eğitim ve ögretim ilkelerine 

göre ilkokul milli bir eğitim kurumudur. Gerçek bir 

topluluktur. Kültürel gelişme ve eğitim merkezidir. 

Öğrencilerin temel ihtiyaçlarına cevap verir. Her çocuğu 

farklı görür ve başarılarını kendi gelişimi içinde de

ğerlendirir. Çocuğun büyüme ve gelişmesi süreklidir. 

Çocuğun ulaştığı seviyenin üstünde veya altında çalış

maya zorlanmamalıdır. Çocuk bir bütün olarak gelişir. 
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Yine ilkokulda, öğrenciye bilimsel yöntemlere göre ça

lışma yolları öğretilmelidir. Derslerle amaçlar ve ilke

ler arasında bağlantı kurulur. Eğitimde, ahl~ki ve mane

vi değerlerin kazandırılması hem program, hem de yöne

timin önemli bir unsuru olarak görülür. Öğrenme karşı

lıklı bir etkileşmedir. Her yaşantı her çocuk için ayrı 

bir anlam taşır. Eğitim ve öğretimde hayatilik esastır. 

Konuların seçimi ve işlenmesinde bulunulan yerden ve 

zamandan başlanmalıdır. Çocuklar, ilgi duydclclarını 

öğrenirler. En iyi yaparak öğrenirler. Tutumlu olma 

kazandırılmalıdır. Eğitimde değerlendirme, rehberlik, 

ailenin işbirliği önemlidir. Bedeni ve zihni kusuru 

görülen öğrencilerle özel şekilde meşgul olunmalıdır. 

Toplu öğretim esastır. 

Normal ilkokullar bünyesinde, eğitilebilir geri 

zek~lı çocuklar için açılan sınıflarda, sınıfların 

birleştirilme zorunluluğu doğmaktadır. Programda sınıf

ıarın birleştirilme şekilleri: Tek öğretmenli birleş

tirilmiş beş sınıflı, iki öt:;retmenli birleştirilmiş 

beş sınıflı, üç öğretmenli birleştirilmiş beş sınıflı 

olarak örnek verilmiştir. Başka tertipler alınması 

gerektiğinde okul müdürü, bölge ilköğretim müfettişi, 

rehberlik ve araştırma merkezinin görüşü alınarak en 

uygun şeklin seçilebileceği belirtilmiştir. 

Programda ünitelerin işlenişi ile ilgili esas

lar şöyledir: Birinci, ikinci, üçüncü yıl öğrencileri 
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ile (A grubu) Hayat Bilgisi üniteleri, dördüncü, beşinci 

yıl öğrencileri ile (B grubu) Sosyal Bilgiler ile ~en 

ve Tabiat Bilgileri üniteleri tek bir grup halinde 

ele alınmalıdır. Bu üniteler I. ve II. yıl üniteleri 

olarak ayrılmış ve tüm grubun bir ünite üzerinde çalış

maları sağlanmıştır. Çevre özelli[ti ve ihtiyaçlara göre 

öğretmen ve öğrenciler ünite çalışmalarına zaman ayır

mada serbesttirler. Öğretmenli öğretmensiz saat yoktur. 

Öğretmen her kümenin çalışmalarını izler. Birleştirilmiş 

sınıf öğretimi yapılmayan özel sınıflarda da aynı üni

teler işlenir. İfade ve beceri dersleri aynı saate ko

nursa tüm çocuklar aynı işle meşgul olur. 

Seviye gruplarıyla ilgili esaslarda ise: Çocuklar 

sınıf esasına ve okula geliş yıllarına bakılmaksızın 

seviye gruplarına ayrılırlar. Alınan önlemlerle yıl 

içinde gruplarını atlamaları ve yaşıarına göre uygun 

sınıfıara ulaşmaları sağlanır. Sağlanamıyorsa sınıf 

geçmeleri yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. Ayrıca 

çocuğun kendi kendine çalışması çok önemlidir. Kılasik 

ev ödevleri çocuğun eğitimi bakımından çok yararlı ve 

önemli olarak belirtilmektedir. 

Programın uygulanmasında, yakın çevre ve öğre

timde toplulaştırma özelliklerinden hareket etmek esas

tır. 

Program "çerçeve program" niteliğindedir. 
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Programda metot ve tekniklerin çocukların özel

liklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, okul ve çevrenin ola

naklarına göre en uygununun seçilebileceği belirtilmek

tedir. Anlatma, soru-cevap, gözlem, inceleme, gösterme, 

iş, proje, deney, vb. teknikler kullanılabileceği gibi 

özel teknikler geliştirilip uygulanması da önerilmekte-

dir. 

.Amaçlara kısa yoldan ve verimli bir şekilde ula9-

ma, yıllık, ünite ve günlük planlara önem verilerek uy

gulanmasıyla sağlanacağı ve nasıl hazırlanacağı açık

lanmıştır. 

Programda derslerin amaçları davranış olarak da 

ifade edilmiştir. Açıklamalarda derslerin işleniş yol

ları belirtilmektedir. Derslerde kullanılacak araçlar, 

belirli gün ve haftalar, konular sıralanmıştır. 
1 

/ 
'Eğitilebilir Geri Zekalılar Türkçe Programına 

gelince; bu program, dilin kullanımını geliştirme, 

anlama, kendini başkalarına anlatma, çevresindekilerle 

iyi ilişlciler kurup kendini kabul ettirebilme gibi 

davranışları geliştirmeyi öngörmektedir. Türkçe prog

ramının amaçları aşağıdaki gibi yer almıştır: 

Bu· .dersle öğrenci: 

"1. İlkokuma ve yazmayı öğrenebilir. 

Davranışları: 
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a. Cümleyi, kelimeyi, heceyi ve harfi tanır. 

b. Okurkan ve yazarken nelere dikkat ede
ceğini bilir, 

c. Okuma ve yazma mekanizmasını kavrar, 

ç. Okuma ve yazma araçlarını uygun olarille 
kullanır, 

d. Harfi, heceyi, kelimeyi, cümleyi ve 

küçük okuma parçalarını okur ve yazar, 

e. Cümleyi kelimelere, kelimeleri hecelere, 
heceyi harflere ayırır. 

f. Harflerle hece, hecelerle kelime, keli
melerle cümle kurar. 

g. Okurken ve yazarken yapılan yanlışlık
ların farkına varır ve düzeltir. 

ğ. Yakın çevresinde ilgi duyduğu kişi ve 
varlıkların adlarını yazar, 

h. Karşılaştıgı yazılı kaynakları yazma 
isteği duyar. 

2. Kurallarına uygun olarak okuyabilir. 
Davranışları: 

a. Okumayla ilgili temel kuralları bilir, 

b. Okuduğu yazılı kaynaklarda geçen keli
melerin, deyimlerin, kısaltınaların 
anlamlarını bilir. 

c. Okuma türlerini birbirinden ayırt eder. 

ç. Okuma türlerini, kurallarına uygun 
olarak uygular. 

d. Ana düşünceyi olu9turan yan düşünce
leri bulur. 

e. Okuduğu yazılı kaynaklardan sonuç çıka-
rır. 



f. Okurken yapılan yanlışlıkları bulur 
ve düzeltir. 

g. Yazılı kaynakları sa~lar ve okur. 
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3. Gördüğünü, duyduğunu, okuduğunu, duygu ve 
düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak anlata
bilir. 

Davranışları: 

a. Tabii konuşma bilgisini kazanır. 

b. Kelimelerin doğru söyleyiş ve yazılı
şını bilir. 

c. Yazılı anlatıroda nelere dikkat edece
ğini bilir. 

ç. Yazma ve konuşma dili arasındaki iliş
kiyi kavrar. 

d. Gördüğünü, duyduğunu, okuduğunu, duygu 
ve düşüncelerini anlatır ve yazar. 

e. Yazılı ve sözlü anlatımdaki ayrıntıları 
bulur. 

f. Verilen bir parçaya uygun başlık bulur. 

g. Konuşma ve yazınada yapılan yanlışlık
ları bulur ve düzeltir. 

ğ. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde 
yapılan konuşmalara katılır. 

h. Verilen talimatıara uyar. 

ı. Yazmaya istek duyar. 

4. İyi bir dinleyici olabilir. 

Davranışları: 

a. Dinleme ile ilgili kuralları bilir. 

b. Dinlemenin iyi konuşma, yazma ve anlama
nın temeli olduğunu bilir. 
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c. Dinleme kurallarına uyar. 

ç. Dinlediği farklı görüşleri birbirinden 
ayırır. 

d. Dinlediklerinden sonuç çıkarır. 

e. Dinlernede yapılan yanlışlıkları bulur 
ve düzeltir. 

f. Grup içinde yapılan konuşmaları istekle 
izler ve konuşmalara katılır. 

5. Dilbilgisi ve yazım(iml~) kural, kavram 
ve bilgilerini kazanabilir. 

Davranışları: 

a. Temel yazım kurallarını bilir. 

b. Kelimelerin doğru yazılış ve okunuşla
rını bilir. 

c. Önemli noktalama işaretlerini bilir. 

ç. Dilimizdeki kelime türlerini bilir. 

d. Kelimelerin okunuş ve yazılışları ara
sındaki yakın ilişkiyi kavrar. 

e. Önemli noktalama işaretlerini yerinde 
kullanır. 

f. Temel yazım kurallarına uyarak yazar 
ve konuşur. 

g. Okuduğu yazılı kaynaklarda ve konuş
malarda geçen kelime türlerini bulur, 
yerinde kullanır. 

ğ. Konuşma ve yazınada yapılan yazım kural
ıarına ilişkin yanlışlıkları bulur ve 
düzeltir. 

h. Kelimeleri doğru ve düzgün söyleme ve 
yazmaya istek duyar. 
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6. Yazıyı kurallarına uygun olarill( yazabilir. 

Davranışları: 

a. Yazı yazarken uyulması gereken kural
ları bilir. 

b. Yazı araçlarını ve bunların kullanış
larını bilir. 

c. Okunaklı ve işlek bir yazının iletişim
deki önemini kavrar. 

ç. Okunaklı ve işlek yazar. 

d. Yazı araçlarını yerinde kullanır. 

e. Yazılarda karşılaştıb~ı yazı yanlışlık
larını bulur ve düzeltir. 

f. Okunaklı ve güzel yazmaya özenir. 

7. İletişim kaynaklarından ve araçlarından 
yararlanabilir. 

Davranışları: 

a. İletişim kaynaklarını bilir. 

b. İletişim kaynaklarından ve araçlarından 
yararlanma yollarını bilir. 

c. Hayatında iletişimin ve iletişim araç
larının önemini kavrar. 

ç. Başkalarıyla iletişim kurar ve iletişim 
araçlarından yararlanır. 

d. İletişim kaynaklarından edindiGi bilgi
lerden basit düzeyde sonuç çıkarır. 

e. İletişim araçlarını uygun olarak seçer. 

f. İletişim araç ve kaynaklarından yarar
lanmaya istek duyar." 
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.Amaçlar özet olarak çocuğun; okuma-yazma öğren

mesini, kurallara uygun okurnasını, sözlü ve yazılı an

latım ile dinleme becerisini geliştirmesi.ni, yazım ku

rallarını kazanmasını, iletişim kurma becerisiıün geliş

tirilmesini öngörmektedir. 

Amaçlar bu şekilde belirtildikterı sonra "Açıkla

malar" yer almıııtır. 11Açıklamalar" da öl_;retim etkinlik

lerine ilişkin bilgiler verilmektedir. İlkokuma ve yazma, 

okuma, sözlü ve yazılı anlatma, iml~, dilbilgisi, inşat, 

yazı bölümlerinde ne ö{tretilecek? Nasıl ögretilecek? 

Nelere dikkat edilecek? Çocukların ö~·jellikleri de be

lirtilerek açıklanmıştır. Ayrıca Türkçe ve yazı dersi 

araçları yer almaktadır. 

Bundan sonraki bölümlerde okuma, sözlü anlatım, 

yazılı anlatım, dinleme, dilbilgisi ve imlfi, yazı, 

kaynaklardan yararlanma I. ve II. devre konularJ. mad

deler hulinde sıralanmıştır. 

Son bölümlerde ders dağıtım çizeleeleri, hafta

lık ders sayılarını eösterir çizelee, 1975-1976 yılın

dan 1994-1995 yıllarına göre işlenecek ünetileri gös

terir çizelgeler belirtilmiştir • 

. Sınıf' ve okul kitaplıkları kurularak nasıl ya

rarlanılacat;ının öğretilmesi gereği açıklanmıştır. 

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalıtnnaları, 
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çalışma yollarını, ilkelerini ve yöntemlerini hcılka 

anlatmak ve benimsetmek, öğrenci velilerine çocukların 

nasıl ilerlediğini göstermek amacıyla sınıf, okul ser

gileri düzenlenmesi, bölge sergilerinden yararlanılması 

gereği vurgulanmaktadır. 

Eğitilebilir geri zekl\lı öğrenciler, normal öğ

rencilerle kıyaslandığında bazı farkların ortaya çık

tığını ve bu farkların geri zek~lıların özellikleri 

olarak açıklandığı belirtilmektedir. 

"Okul öncesi normal çocuğun gelişim seyrini 

gösteren özel sınıf çocuğunun gelişim özellikleri" baş

lığı altında önce genel olarak, daha sonra özel sınıf 

birinci devre, özel sınıf ikinci devre çocuklarının 

gelişim özellikleri ele alınmıştır. 

Eğitim ve Öğretimde Yararlanılacak Araç ve Gereç

ler: Okul içi ve dışında, bir problemin aydınlanmasında 

yardımcı olacak eğitici özellik taşıyan doğa, maddi ve 

manevi tüm insan eserleri olarak belirtilmektedir. Araç 

gereçlerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken 

esaslardan sonra, okul uygulama bahçesi, akvaryum, 

teraryum, enzektaryum içinde çeşitli hayvanların bes

lenmesi,:· saksılarda bitkilerin geliştirilmesi, ziyaret

ler, gezilerle yerinde araştırmalar yapılması, kollek

siyonlar, modeller, ilkokulların; kitap, dergi, gazete, 

tiyatro, film, radyo, müzik, resim, oyun ••• gibi kültür 



araçları, çekiç, makas, mikroskop gibi el aletleri, 

kum, kil, tel, mukavva, inşaat kutuları gibi araç ve 

gereçlere yer verilmiştir. 
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Toplumlar nasıl dinamik bir yapıya sahipse, sü

rekli değişme veya gelişmeler oluyorsa programların da 

buna paralel geliştirilmesi gerekir. Varış'ın(l978) 

belirttiği gibi: 

"Eğitim süreçlerinin, hemen blitün memleket
lerde geleneksel ve tutucu nitelik taşıması, 
yalnızca tanıtma ve yaymakla yetinip, geliş
tirme olanakları üzerinde durulmayışı nedeniy
le örgün eğitim, sosyal dinarnizmin ve çağ ko
şullarının geresinde kalmıştır. Bu yüzden bi
riken öğrenci ve yetişkin sorunları, diğer 
kurumlar yanında örgün eğitim kurumlarına 
karşı geniş bir te~kinin gelişmesine yol gçmış
tır." 

Eğitim kurumlarının çağdaş uygarlık düzeyi ve 

koşulları ile dengelerrmesi için etkililiklerini topluma 

göstermek zorundadırlar. Sosyal görevlerini yerine geti-

remeyen kurumlarla etkililiğine inanılınayan kurumlar 

zamanla yerlerini kaybederler(Turgut, 1985). 

"Eğitim programları yalnızca eğitim kurumunda 
düzenli çalışmayı değil, fakat aynı zamanda top
lum içinde de yaşama ve öğrenme koşullarını ge
liştirmeyi amaç edenir. Bu nedenle eğitim prog
ramları bir taraftan toplum sorunları ve ihtiyaç
ları, diğer taraftan da öğrencilerin sorunları, 



ilgileri, ihtiyaçları ve gelişim özellikleri 
esas alınarak geliştirilmelidir~"(Varış, 1978) 
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Sosyal dinarnizmin ve çağ koşullarının gerisinde kalma-

mak için Eğitilebilir Geri Zekglı Çocwclar İçin İlkokul 

Programı'nın da sürekli olarak ve bilimsel bir yakla

şımla değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekmekte

dir. Bunun için de "toplum sorunları ve ihtiyaçları, 

ögrencilerin sorunları, ilgileri, ihtiyaçları ve gelişim 

özellikleri esas alınmalıdır" denilmişti. 

Eğitilebilir geri zek~lı çocukların başlıca so

runlarından, ihtiyaçlarından biri de dildir. Konuşma 

bozuklukları sıkça görülür. Sözcükleri açık ve doğru 

söylemeae ve telaffuzda belirgin şekilde gerilik gös-

terirler. Bunların mümkün olduğu kadar düzeltilmesi ve 

geliştirilmesi gerekir. 

"Eğitilebilir geri zek~lılarda; zekg geriliği, 

fakir çevre ve okuldaki başarısızlık sonucu dil yete

neklerinde belirli şekilde gerilik gösterirler. Bir 

gruba uyma, başkaları ile ilişki kurma, anlaşma, okul

daki gelişimi, okumanın öğrenilmesinde dilin farklı ve 

önemli bir görevi vardır."(Çağlar, 1979). Çünkü dil, 

bireyin topluma uyumunu sağlayacak, yaşamını kolaylaş

tıracak en büyük etkenlerden biridir. İnsanların birbir

leriyle iyi ilişkiler kurabilmesi, dilini iyi kullana

bilmesiyle, konuşmasının yeterince t::elişmesiyle mümkün-

dür(Özdemir, 1967). 
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İnsan ilişkilerinin önemli bir aracı olan konuş

ma, sonradan kazanılan, öğrenilen bir beceridir. Öğre

nilir oluşu, öğretilebilir özelliğini de birlikte getir

mektedir(Özsoy, 1985). 

Eğitilebilir geri zekt\lı öğrencilerde sıkça görü

len konuşma bozukluklarının giderilmesi ve dil gelişim

lerini sağlamak için ilgilerini, ihtiyaçlarını ve geli

şim özelliklerini dikkate alan bir program gerekecektir. 

Çünkü: 

"Türkçe bir araç-ders olarak da öğretimin 
temelini oluşturur. Çocuğun başlangıçta annesin

den ve yakın çevresinden ö~rendi~i dil, pek ya
lındır, ham bir araç durumundadır. Ana dili 

okulda sistemli bir biçimde geliştirilir. Öyleki 
anadili etkinlikleri sonucunda çocuk bir yandan 
yavaş yavaş çeşitlenen ve eenişleyen ilgi alan
ıarına göre anlama ve anıatma ihtiyacını karşı
layacak duruma gelir, bir yandan da bu çalışma
lar, onda yeni değişik ilgi alanları yaratır. 
Çocuğun kendi kendini tanımasına yardım eder." 

(Temel Eğitim Programı, 1982). 

Konuşma, insanlar arasında en yaygın ve etkili 

ileşitim yoludur. Çocuğun günlük yaşamında karşılaştığı 

durumları ve olayları kavrayabilmesi, aile yuvası ile 

okulda ve yakın çevresinde ilişkilerde bulunduğu kimse-

ıerin düşünme ve duygularını öğrenebilmesi için önce 

konuşulanları anlaması gerekir. Bu anlamanın töm ve 

doğru olması gerekir. öte yandan bugün televizyon, 
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radyo, sinema, tiyatro gibi araç ve kurwnlar sözlü 

iletişime yeni boyutlar kazandırmıştır. Öğrencilerin 

bu gelişmenin yarattığı olanaklardan gereği gibi yarar

lanabilmeleri için izleme ve dinleme alışkanlığı edin-

miş olmaları gerekir(Oğuzkan, 1987). 

İletişimin iki ana boyutu vardır. Birincisi, 

bize iletilenleri anlamak, ikincisi bizim düşünce ve 

duygularımızı başkalarına iletmektir. Anlatılanların 

açık ve özlü olması, iletişimin etkisini artırır. Sözlü 

anlatırnda yanlışlar düzeltilebilir, eksiklikler hemen 

tamamlanabilir. Yazılı anlatırnda belli kurallara uyma 

zorunluluğu vardır. Dilimizin temel kurallarının öğre-

nilmesi, davranışa dönüştürülmesi, doğru konuşma, okuma 

ve yazma beceri ve alışkanlığı kazanmalarına yardımcı 

olur. Ancak noktalama işaretlerinin doğru kullanılması; 

ad, sıfat, zarf gibi sözcüklerin, işlevlerini, yazı 

türleri ve bunların özelliklerini uygtliamalarla ögretil-

meye özen gösterilmelidir. 

İyi bir dinleyici olmanın önemi Temel Eğitim 

Programında(l982) şöyle açıklanmaktadır. 

"Bugün bilgilerimizin bir kısmını televizyon, 
radyo, konferanslar, röportajlar yolu ile kazan
maktayız. Toplum düzeni, özel yaşayışımız, kişi
lerin birbirleriyle karşılaşıp konuşmalarını ve 
birbirlerini anlamalarını zorunlu kılmaktadır. 
Öğrenciler, derslerin önemli bir kısmını dinle
yerek öğrenirler. Bu nedenle Türkçe derslerinde 
dinleme alışkanlığı kazandırılmalıdır." 



21 

Metin incelemesi, dil bilgisi ve yazma çalışma

ları sırasında gerçek mecazi anlamlı sözcükler, eşanlam

lı ve karşıt anlamlı sözcükler, yazılışı aynı anlamı 

değişik sözcük le rle deyim ve terimleri n kullanılışı 

öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirici çalıı;ı

malardır(Oğuzkan, 1987). 

Türkçe derslerinde yaygın olarak kullanılabilecek 

yöntem ve teknikler; çözümleme ve bireşim yöntemi, tüme 

varım ve tümdengelim, anlatma, soru-yanıt, küme çalış

ması, gösteri, oyunlaştırma, gözlem ve inceleme,olarak 

sayılabilir(Oğuzkan, 1987). 

Dramatizasyon çalışmaları yaratıcı düşünmenin 

geliştirilmesine, kendilerini ifade edebilme ortamları 

sağlaması nedeniyle çocuğun sağlıklı gelişmesine olanak 

sağlayan bir yöntemdir(Oğuzkan, 1986). 

Türkçe öğretiminde amaçların gerçekleşmesi için 

yukarıda sDyılan yöntemlerden yararlanma, dobtal bir 

ortam içinde, çocuğun kendi dilinden hareket etme, tüm 

derslerden yararlanma, değişik dil çalışmaları arasında 

sıkı bir ilişki kurma, çeşitli ders araç gereçlerinden 

yararlanma yoluna gidilir. 

Anadilinin ve bunun okuldaki sistemli bir uzantısı 

olan Türkçe Programı'nın amaçlarının gerçekleşip gerçek

leşmediği yapılacak bir değerlendirme çalışması sonucun

da ortaya çıkabilir. 
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Değerlendirme, program geliştirme faaliyetinin 

önemli bir aşamasıdır. Süreçlerin etkinliğini artırmak 

için yapılır. Değerlendirmeye programla doğrudan ve 

dalaylı olarak ilgilenen kimseler katılır. Bu tür çalış

malarda amaçlar, ders ve etkinlikler, süreçler, araçlar, 

sonuçlar ile bunlar arasındaki ilişkiler de?:;erlendiri

lir. Değerlendirme sürekli olarak yapılır ve erup tar

tışmaları, profiller, resmi ve özel kayıtlar, görüşme-

ler, anketler, envanterler, skalalar, sosyometrik 

süreçler, çeşitli testler yardımıyla bilgiler toplanır 

(Varış, 1978). 

Değerlendirme, amaçların gerçekleşip gerçekleş-

mediğini belirler. Programı dolayısıyla eği tiı:ü, onarıcı 

olma özelliğiyle tamamlar. Öğretme ve öğrenmenin etkili 

olmaması durumunda ne gibi değişikliklerin yapılacağını 

belirler. Öğrencileri betimler, iyi yönlerini ve yeter

sizliklerini yansıtır. Eğitimcilerin ve ilgili diğer 

kişilerin kendilerini tanımalarını sağlar, kararlarını 

etkiler(Ertürk, 1979). 

Bu araştırma "programların, sürekli olarak ve 

bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi" gereğinden 

hareket edilerek yapılmıştır. 

Böylelikle eğitilebilir geri zek~lılar Türkçe 

programı ilgililerin de görüşü alınarak değerlendiril

miştir. Bu deperlendirme sonucunda ilgili programın 



23 

amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda eği

limler ortaya çıkacağından çalışmanın alana katkı sağ

layaca~ı umulmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, Eğitilibelir Geri Zek~lı

lar Türkçe Programı' nın defterlendirilmesidir. Bu amaca 

ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

ı. Eğitilebilir Geri Zek~lılar Türkçe Program~nın 

amaçla~ı gerçekleşmekte midir? 

2. İçerik ve öğretim etkinlikleri amaçların 

gerçekleşmesinde yeterli midir? 

3. Değerlendirme, amaçların gerçekleşip gerçekleş

medif;ini ortaya koyucu nitelikte midir? 

Eğitilebilir Geri Zek~lılar Türkçe Programı'nı 

de,:\erlend irmeyi amaçlayan bu araştırmanın, program 

geliçtirme çalışmaları yapanlara, alt özel sınıflarda 

e[ı;i til e bilir geri zekalılarla e[ti tim~öğretim yapan 

ö{_ı;retmenlere, buralarda öğrenim gören öğrencilere yarar 

sağlayacağı umulmaktadır. 



Sayıltılar 

Bu araştırmada şu temel sayıltılardan hareket 

edilmiştir: 
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ı. Bu araştırma için kendilerine başvurulan alt 

özel sınıf öğretmenlerinin, idareci, veli ve öğrenci

lerden edinilen bilgiler doğru kabul edilmiştir. 

2. Bile·i toplama araçları, bilgi toplama bakı

mından amaca uygun ve yeterli kabul edilmiştir. 

Sınırlılıklar 

ı. Bu araştırma, Eskişehir il merkezindeki ilk

okulların 1986-1987 öğretim yılında V. sınıfı bulunan 

alt özel sınıflarıyla sınırlandırılmıştır. 

2. E~itilebilir Geri Zekalı Çoc~clar İçin İlko

kul Pror:;ramı içinde yer alan Türkçe Programı'nın değer

lendirilmesiyle sınırlandırılmıştır. 

3. Bu araştırma, görüşlerine başvurulan öğretmen, 

idareci, veli ve ö~rencilerin yanıtları ile sınırlıdır. 

Tanımlar 

Geri zek5.lı .- Zihi n gelişmelerinde meydana gelen 

yavaç;lcımn, duraklama veya gerileme nedeniyle davranış 



ve v.;yum yönünden yaşı tlarına göre sürekli gerilik ve 

yetersizlii.ti olanlara geri zek~lı denir(E[titilebilir 

Geri Zekalı Çocuklar İçin İlkokul Programı, 1976). 
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E{ü tj_lebilir geri zekalı(EGZ) .- Zeka bölümü 

çe::.,itli ölçeklerde sürekli olarak 45-50 ile 70-75 ara

sında olana e~itilebilir geri zekalı denir(Egitilebilir 

Geri Zekalı Çocuklar İçin İlkokul Programı, 1976). 

Alt özel sınıf.- Zeka bölümleri 45-75 arasında 

olan e?d til e bilir geri zekalı çocuklar için normal 

ilkokullarda açılan, 10-15 mevcutlu özel e~itim prog

ramı uygulanan sınıftır. 

Eğiti~ programı.- Bir eğitim kurumunun çocuklar, 

gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin 

ve kunurn:mun amaçlarının gerçeklef}mesine dönük tüm 

faaliyetleri kapsar(Varış, 1978). 

Eğitimde program geliştirme.- Eğitim amaçlarını 

gerçek.leştirmek üzere belirlenen amaç, içerik, yöntem 

ve süreçlerin, araştırma yoluyla geliştirilmesine yöne

lik çok boyutlu bir süreçtir. 

Program değerlendirme.- Uygulanan bir programın 

öhrencilerde belirli davranış degişikligi meydana geti

receğl iddia edilir. Bu programın uygulanması sonucunda 

gerçekten umulan olumlu davranış değişmelerinin meydana 

gelip gelmediğinin araştırılması gerekmektedir. Yapılan 

bu çalışma program değerlendirme faaliyetidir. 
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Program içeriği.- Öğrencilerin bir takım anla

yışlar, beceriler, beğeniler ve tutumlar kazanmalarına 

yardım eden ders konuları, öğrenme durumları ya da ya

şantıları(Oğuzkan, 1981). 

Görüşme formu.- Eğitilebilir Geri Zek~lıların 

Türkçe Programı'nda belirtilen Türkçe davranışlarını 

değerlendirmek için geliştirilen araç. 



PÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, 

veriler ve toplanması, toplanan verilerin işlenmesi, 

çözümü ve yorumlanması açıklarmuştır. 

Araştırma Modeli 

Eğitilebilir Geri Zekalılar Türkçe Programını 

değerlendirmeye yönelik bu araştırma durum saptama 

türünde bir araştırmadır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın genel evreni, alt özel sınıfların 

bağlı olduğu ilkokulların yöneticileri, alt özel sınıf

larda görevli öğretmenler, bu sınıflardaki eğitilebilir 

geri zekalı öğrenciler ve bunların velileridir. 

Bu araştırmanın çalışma evreni Eskişehir İl Mer

kezindeki alt özel sınıfların bağlı olduğu ilkokulların 

yöneticileri, alt özel sınıflarda görevli öğretmenler, 
• 

bu sınıflardaki eğitilebilir geri zekalı öğrenciler ve 

bunların velileridir. Çalışma evreni sayısal olarak il 

merkezinde bulunan 29 ilkokulun yöneticisi, 42 alt özel 

sınıf ve bu sınıflarda görevli 51 öğretmenle, 83 öğrenci 

ve bu öğrencilerin velilerini kapsamaktadır. 

27 
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Çal::ı.,şma evreninin tümü örneklem olarak kabul 

edilmi ş t;ir. Ancak, V. sınıf öğrencisi olmayan dört 

ilkokul örneklem grubuna alınmamıştır. 

Alt özel sınıflarda zeka bölümü 45'in altında 

olan öğrenciler de vardır. Program 45-75 arasındaki

leri kapsadığından 45'in altında olanlar örnekleme 

alınma.ıııış tır. 

Bu durumda örnekleme 25 ilkokulun 25 yöneticisi, 

25 alt özel sınıf öğretmeni, 25 veli ve 25 beşinci 

sınıf öğrencisi alınmıştır. Öğrenciler sınıf liste

sinden tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş ve bu öğren

cilerin velileri de örnekleme alınmıştır. 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada verileri n topla nınası için iki tür 

araç geliştirilmiştir: Anket (Ek 1) ve görüşme formu 

(Ek 2). 

Öğretmen, yönetici ve velilerin görüşleri anket 

yoluyla toplanmış tır. Öğrencilerin durumlarına ilişkin 

bilgiler görüşme formu i le alınmış tır. 

Ahket hazırlandıktan sonra dört ilkokulda bir 

ön deneme yapılmış ve geliştirilmiştir. 

Araştırma için geliş tirile n anke tle, Eği tile

bilir Geri Zekalılar Türkçe Programı'na ilişkin bilgi 
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toplamak, programın etkinliği konusunda uygula'nanın 

içinde bulunan alt özel sınıf öğretmenleri, yönetici 

ve velilerin görüşlerini almak amaçlanmıştır. 

Bu anket :i.n içeriği, alt özel sınıf öğretmenle

rinin, yönetici ve velilerin kişisel durumlarına iliş

kin sorularla, eğitim programının amaç, içerik ve 

öğretim etkinlikleri, değerlendirme boyutlarına iliş

kin öğretmen, yönetici ve velilere yöneltilen aşağı

daki soru türleri oluşturmaktadır: 

ı. Programın amaç ve fonksiyanlarına ilişkin 

sorular • 

2. İçeri k ve öğretim et kinlikleri ne ilişkin 

sorular, 

J. Değerlendirmeye ilişkin sorular ve bir açık 

uçlu soru. 

İlgililer bu soruları "Katılırım", "Kararsızım", 

"Katılmarn" biçiminde yanıtlam ışlardır • 

.Ayrıca Eği t.i lebilir Ger i Zekalılar Türkçe Prog-

ramı'nın amaçları konusunda öğrencilerin görüşlerini 

anketle almak mümkün olmadığından bir görüşme formu 

geliştirilmiştir. 

Görüşme formu aşağıdaki yeterlilikleri ölçmeye 

yön el ikt ir: 



Okumayı öğrenme, 

Kurallara uygun okuma, 

Okuduğunu mantıksal bir yol izleyerek sözlü 

olar aJ.c anlat ab il me, 

Okuma türlerini ayırdetme, 
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İletişim kay naklarından ve araçlarından yarar-

lanma, 

Amaca uygun bir araç seçebilme, 

İletişim kay naklarını i zleme de isteklilik, 

Dinleme alışkanlığı, 

İçeriğin ilgi ve ihtiyaçlarına göreliği, 

Araştırma ve kaynaklardan yararlanma, 

Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade 

edebilme, 

Noktalama işaretlerini kullanabilme 

Yazının okunaklı ve işlek olması, 

Sözcük türlerini tanıma. 

Ayrıca öğrencilerin cinsiyet ve yaş durumlarına 

ilişkin bilgiler de alınmıştır. 

İlgili makaml~rdan gerekli izin alındıktan sonra 

anketler, örneklem grubundaki öğretmen, yönetici ve 

velilere verilmiştir. Yanıtlama işlemi ta~amlandıktan 

sonra ilgililerden alınmıştır. Velilerin okuma-yazma 

bil::ıeyenlerinin anketleri görüşme yoluyla doldurulmuş

tur. Görüşme formu uygulamalı bilgi formudur. Araştır

macının kendisi tarafından öğrencilere bireysel olarak 

ayrı bir odada bizzat uygulanmıştır. 
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Verilerin İşlenmesi, Çözümü ve Yorumlanması 

Anketler ör ne klem grubundaki öğretmen, yönetici 

ve velilerin tümüne uygulanmış ve yönergeye uygun dol

durulduğu görülmüştür. Ancak 25 yöneticiye verilen an

ketlerden 23'ünden yanıt alınmış 2'si ise anket soru

larını yanıt lamam:ış lardır. Diğer ilgilileri n tümü 

anketi yanıtlamış ve iade etmiştir. 

Anket sorularının dökümü yapılırken, önce soru 

numaraları alt al ta yazılmış, alınan düşünceler "katı

lırım, ka.rarsızım, katılmanı." değişkenleriyle üç gr~p 

halinde çeteleme yoluna gidilmiştir. Her soru için bir 

çizel ge oluşturulmuş tur. Çeteleme sonucu çıkan fre

kanslar ve yüzdeleri çizelgelerde belirtilmiştir. Yo

rumlarda frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. 

Görüşme formunda ise yine soru numaraları alt 

alta sıralanmış olumlu ve olumsuz tepki gösterenierin 

sayıları ve yüzdeleri bulunmuş tur. Yorumlarda yine 

frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. 



BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, ilgili ı erin Eğitilebil ir Geri Zeka

lılar Türkçe Programı' na iliş kin görüşleri yer almak

tadır. İlgililerin, Eğitilebilir Geri Zekalılar Türkçe 

Programı'nın Amaç ve Fonksiyonlarına, Programın İçerik 

ve Öğretim Etkinliklerine ve Programın Değerlendirme 

boyutuna ilişkin görüşleri aşağıya çıkarılmıştır. Bu

nun yanında görüşlerine başvurulanıara ilişkin kişisel 

bilgilere de yer verilmiştir. 

Kişisel Bilgiler 

Bu kapsamda ankete katılan öğretmen, yönetici 

ve velilerin, cinsiyet, yaş, kıdem, çocuk sayısı, öğ

renim ve velilerin meslek durumuna ilişkin bilgiler 

yer alrıE. ktadır. 

Cinsiyet Durumu 

Ankete kat ılanların cinsiyet durumları çizelge 

l'de görülmektedir. 
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ÇİZELGE ı 

ANKETE KATILANLARIN CİNSİYET DURUMLARI 

(Frekans ve yüzde) 

Kadın Erkek Toplam 

------·~--

Öğretmen 22 3 25 
88,00 12,00 100,00 

Yönetici 23 23 
100,00 100,00 

Veli 24 ı 25 
96,00 4,00 100,00 

Toplam 46 27 13 
63,00 37,00 100,00 

Çizelgenin incelenmesinden de göreleceği gibi, 

ankete katılan öğretmenierin yüzde 88'i kadın, yüzde 

12'si erkektir. 

Ankete katılan yöneticilerin ise tümü erkektir. 

Ankete katılan velilerin de yüzde 96'sı kadın, 

yüzde 4'ü erkektir. Genellikle anneler veli olmaktadır. 

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 48'i kız, yüzde 52'si 

erkektir. 

Yaş Durumu 

Ankete katılanların yaş durumları çizelge 2'de 

görülmektedir. 
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ÇİZEIGE 2 

ANI\: ETE KATILANLAR IN YAŞ DURUMLAR I 

(Frekans ve Yuzde) 

Öğretmen Yönetici Veli Toplam 

24 - 29 5 5 
20,00 20,00 

30 - 35 ll ı 8 20 
44,00 4,34 32,00 80,34 

36 - 41 6 2 6 14 
24,00 8,69 24,00 56,69 

42 - 47 2 15 7 24 
8,00 65,21 28,00 101,21 

48 - 53 ı 5 4 lO 
4,00 21,73 16,00 41,73 

Toplam 25 23 25 73 
34,24 31,50 34,24 100,00 

Çizelge 2'nin incelenmesinden anlaşılacağı gibi 

öğretmenierin yüzde 20'si 24-29 yaş arasındadır. Yüzde 

44'ü 30-35 yaşında, yüzde 24'ü 36-41 yaşında, yüzde 

8'i 42-47, yüzde 4'ü ise 48-53 yaş arasındadır. Öğret

menierin çoğunluğu 30-35 yaş grubundadır. 

Yöneticilerin çoğunluğu 42-47 yaş grubundadır. 

Velilerin çoğunluğu 30-35 yaş arasındadır. 

Kız öğrencilerin yüzde 58,00'i ll yaşında, 
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yüzde 16,00 'sı 12 yaşında, yüzde 12:si 13, yüzde l2'si 

14, yüzde 2'si 16 yaşındadır. Erkek öğrencilerin yüz

de 30,76'sı ll, yüzde 38,46'sı 12, yüzde 23,07'si 13, 

yüzde 7,69'u 16 yaşındadır. 

Kızların çoğunluğu ll yaşında, erkeklerin çoğun

luğu 12 yaşındadır. 

K ıd em Durumu 

Ankete katılan öğretmen ve yöneticilerin kıdem 

durumları çizelge 3 'de görülmektedir. 

ÇİZELGE 3 

ÖGRETlıiEN VE YÖNETİCİLERİN KIDEM DURUMU 

(Frekans ve yüzde) 

Öğretmen Yönetici Toplam 

5 ve daha az yıl 

6 - 15 yıl 17 ı 18 
68,00 4,34 72,34 

16 .. 24 yıl 7 ll 18 
28,00 47,82 75,82 

25 ve daha fazla yıl ı ll 12 
4,00 47,82 51,82 

Toplam 25 23 48 
52,08 47,91 ıoo,oo 
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Çizelgeni.n incelenmesinden; öğretmenierin yüzde 

68'inin 6-15 yıl arasında kıdeme sahip oldukları gö

rülmektedir. Yöneticilerin yüzde 47,82'sinin 16-24 yıl, 

yüzde 47,82'sinin 25 ve daha fazla yıl kıdemi vardır. 

,Ç_gcu.k Sayısı 

Ankete katılan velilerin(ailelerin) sahip olduk

ları çocuk ve özürlü çocuk sayısı çizelge 4'te veril

miştir. 

ÇİZELGE 4 

AİLED1Xİ ÇOCUK VE ÖZÜRLÜ ÇOCUK SAYISI 

(Frekans ve yüzde) 

Bir İki Üç Dört Beş Altı Toplam 

Ailedeki çocuk 2 3 13 4 2 ı 25 
sayısı 8,00 12,00 52,00 16,00 8,00 4,00 100,00 

Ailedeki 23 2 25 
Özürlü çocuk 92,00 8,00 100,00 
sayısı 

Çizelge 4'te görüldüğü gibi ailelerin yüzde 

80'inin üç ve daha fazla çocuk sahibi oldukları görül-

mek:tedir. 

Özürlü çocuk sayısı ise ailelerin yüzde 92'sinde 

bir, yüzde 8'inde ise 2'dir. 



Velilerin Öğrenim Durumu 

Ankete katılan velilerin öğrenim durumları 

çizelge 5'te görülmektedir. 

ÇİZELGE 5 

VELİLERİN ÖGRENİM DURUMU 

(Frekans ve yüzde) 
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----------------------------
Okuma yazma bilmeyenler 

Toplam 

lO 
40,00 

lO 
40,00 

İlkokul mezunu 

15 
60,00 

15 
60,00 

Toplam 

25 
100,00 

25 
100,00 

Çizelge 5 incelendiğinde görüleceği gibi, veli

lerin yüzde 40'ı okula gitmemiş ve okuma-yazma bilme

mektedirler. Yüzde 60'ı da yalnızca ilkokul mezunudur. 

Velilerin Meslek Durumları 

Ankete katılan velilerin 24 tanesi ev han~ı-

dır. Velilerden biri de bekçilik yapmaktadır. 

Programın Amaç Ve Fonksiyanlarına İlişkin Görüşler 

ı. ilgililerin, eğitilebilir geri zekalı 
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öğre nc::l leri n, ilköğret im süre si nin sonunda ilkokuma 

ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin eğilimleri çizelge 

6'da verilmiştir. 

ÇİZELGE 6 

İLKÖGRETİM SÜRESİ SONUNDA İLKOKUMA 

VE YAZMA KONUSUNDAKi EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

---
Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 21 2 2 25 
84,00 8,00 8,00 100,00 

Yönetici 14 6 3 23 
60,86 26,08 13,04 1oo,oo 

Veli 22 3 25 
88,00 12,00 100,00 

Toplam 57 8 8 73 
78,08 10,95 10,95 100,00 

Çizelge 6'nın incelenmesinden görüleceği gibi, 

öğretmenierin yüzde 84'ü, yöneticilerin yüzde 60'ı, 

velilerin yüzde 88'i eğitilebilir geri zekalı öğren

cilerin ilköğretim süresi sonunda ilkokuma ve yazmayı 

öğrenebileceklerine katılmaktadırlar. 

ilgililerin yüzde 10,95' i kararsız., yüzde 

10,95'i katılmamaktadırlar. 
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Görüşme yapılan öğrencilerin yüzde 88'inin okuma 

yazmayı bildikleri anlaşılmıştır. Çoğunluk okuma yaz

mayı öğrenebilmektedirler. 

2. İlgililerin, eğitilebilir geri zekalı öğren

cilerin ilköğretim süresinin sonunda kurallara uygun 

olarak okumaları konusundaki eğilimleri çizelge 7'de 

belirtilmiştir. 

ÇİZELGE 7 

İLKÖGRETİM SÜRESİ SONU 1'DA KUHALLARA 

UYGUN OLARAK OKUiviA KONDSUNDAKİ EGİLİI'J.ILER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen lO 9 6 25 
40,00 36,00 24,00 100,00 

Yönetici 14 6 3 23 
60,86 26,08 13,04 100,00 

Veli 20 ı 4 25 
80,00 4,00 16,00 100,00 

Toplam 44 16 13 73 
60,27 21,91 17,80 100,00 

Çizelge 7'nin incelenmesinden görüleceği gibi 

eğitilebilir geri zekalı öğrencilerin ilköğretim 

süresi sonunda kurallara uygun okuyabileceğine öğret-
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menlerin yüzde 40'ı, yöneticilerin yüzde 60,86'sı, 

velilerin ytizde 80'i katılmaktadırlar. ilgililerin 

yüzde 21,9l'i kararsız, yüzde 17,80'i katılmamaktadır. 

Programda belirtilen kurallara uyabilen öğren

cilerin yüzde 20, kuralların bazılarına uyabilenler 

yüzde 44 oranında olduğu görüşme sonucunda ortaya 

çıkmıştır. 

3. ilgililerin, eğitilebilir geri zekalı öğren

cilerin, ilköğretim süresi sonunda iyi bir dinleyici 

olmaları konusundaki eğilimleri çizelge 8'de görülmek

tedir. 

ÇİZELGE 8 

EGiTİLEBİLİR GERİ ZEKALILARIN İLKÖGRETiM SÜRESİ SONUNDA 

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMALARI KONUSUNDAKi EGİLİMLER 

Öğretmen 

Yönetici 

Veli 

Toplam 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam 

18 
72,00 

13 
56,52 

22 
88,00 

53 
72,60 

5 
20,00 

4 
17,39 

ı 

4,00 

10 
13,69 

2 

8,oq 

6 
26,08 

2 

8,00 

10 
13,69 

Toplam 

25 
100,00 

23 
100,00 

25 
100,00 

73 
100,00 
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Çizelge 8'de görüldüğü gibi eğitilebilir geri 

zekalı öğrencilerin, ilköğretim süresinin sonunda iyi 

bir dinleyici olabilecekleri görüşüne öğretmenler 

yüzde 72, yöneticiler yüzde 56,52, veliler ise yüzde 

88 oranında katılmaktadır. İlgililerin yüzde 13,69'u 

kararsız, yüzde 13,69'u katılmamaktadırlar. 

Görüşme yapılan öğrencilerin yüzde 32'si dinle

diklerini anlatabilmekte, yüzde 28'inin anlayamadığı 

noktalar olabilmekte, yüzde 40'ı ise dinlediğinden 

bir sonuç çıkaramamaktadır. 

4. İlgililerin, eğitilebilir geri zekalı öğren

cilerin ilköğretim süresi sonunda okuduklarını, gör

düklerini, duyduklarını ve düşüncelerini sözlü ve 

yazılı olarak anıatma konusundaki eğilimleri çizelge 

9'da belirtilmiştir. 

Çizelge 9'da görüldüğü gibi, eğitilebilir geri 

zekalı öğrencilerin ilköğretim süresi sonunda okuduk

larını, gördüklerini, duyduklarını, düşüncelerini 

sözlü ve yazılı olarak anlatmaları konusunda ilgili

lerin yüzde 72,60'ı katılmaktadır. Yüzde 10,69'u ka

rarsız, 13,69'u katılmamaktadırlar. Kararsız ve katıl

mayan-dlgililer genellikle yazılı anlatırnın zayıf 

kaldığını belirtmişlerdir. 

Görüşme sonucuna göre öğrencilerin yazılı anla

tımı ise yüzde 28'i düzgün cümlelerle duygularını, 
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ÇİZELGE 9 

OKUDUKLARINI, GÖRDÜKLERİNİ, DUYDUKLARINI VE 

DÜŞÜNCElERİ Nİ SÖZLÜ VE YAZILI O LARAK 

Al'JLATMA KONUSUNDAKi EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

KatılırJJU Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 18 5 2 25 
72,00 20,00 8,00 100,00 

Yönetici 13 4 6 23 
56,52 17,39 26,08 100,00 

Veli 22 ı 2 25 
88,00 4,00 8,00 100,00 

Toplam 53 lO lO 13 
72,60 13,69 13,69 100,00 

düşüncelerini,sözlü ve yazılı olarak anlatabilmişler

dir. Yüzde 36'sının bir fikri tekrar tekrar yazdığı 

görülmüştür. Örneğin: "••• arkadaşımı severim." gibi. 

Yüzde 24'ü rahatça ifade edememiş, iki üç cümle ile 

yetinmişlerdir. Yüzde 12'si ise yazılı olarak anlata

mamaktadır. Öğrencilerin sözlü anlatımlarının yazılı 

anlatımdan daha iyi olduğu anlaşılmıştır. 

5. İlgililerin, Türkçe Programı'nı tamamlayan 

eğitilebilir geri zekalı öğrencilerin, dilbilgisi ve 

yazım(imla) kural, kavram ve bilgilerini kazanma konu-

sundaki görüşleri çizelge lO'da görülmektedir. 
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ÇİZELGE 10 

DİLBİLGİSİ VE YAZJM (İMLA) KURAL, KAVRAM VE 

BİLGİLERİ Nİ KAZAI\JI~IlA KONU S UNDAKİ BGİLİMLER 

{Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 8 8 9 25 
32,00 32,00 36,00 100,00 

Yönetici 7 7 9 23 
30,43 30,43 39,13 100,00 

Veli 9 13 3 25 
36,00 52,00 12,00 100,00 

Toplam 24 28 21 73 
32,87 38,35 28,76 100,00 

Çizelge lO'nun incelenmesinden de görüleceği 

gibi eğitilebilir geri zekalıların, dilbilgisi ve yazım 

(imla) kural, kavram ve bilgilerini öğrenebileceği 

görüşüne ilgililerin yüzde 32,87'si katılmaktadır. 

İlgililerin yüzde 38,35'i kararsız, yüzde 28,76'sı 

katılma~ktadır. 

Öğrencilerin çoğunluğu kelimelerin doğru yazı

lış ve okunuşlarını, noktanın yerini, noktadan sonra 

büyük harfle başlanacağını bildikleri ve kullandık

ları görülmüştür. Kelime türlerini kavrayamadıkların

dan bu amaç yeterince gerçekleşmediği izlenimi vermek-

tedir. 



44 

6. ilgililerin, eğitilebilir geri zekalı öğren

cilerin, ilköğretim süresinin sonunda yazıyı kuralla

rına uygun olarak yazma konusundaki eğilimleri çizelge 

ll'de görülmektedir. 

ÇiZELGE ll 

YAZIYI KURALLARINA UYGUN OLARAK 

YAZivlA KONUSUNDAKi EGİLİiviLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırını Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 13 8 4 25 
52,00 32,00 16 ,oo 100,00 

Yönetici ll 7 5 23 
47,82 30,43 21,73 100,00 

Veli 18 5 2 25 
72,00 20,00 8,00 100,00 

Toplam 42 20 ll 73 
57,53 27,39 15,06 100,00 

Çizelge ll'den de anlaşılacağı gibi, eğitilebi-
~ 

lir geri zekalıların ilköğretim süresi sonunda yazıyı 

kurallarına uygun olarak yazma konusuna ilgililerin 

yüzde 47,53'ü katılmaktadır. İlgililerin yüzde 27,39'u 

kararsız, yüzde 15,06'sı· katılmamaktadır. 

Öğrencileri n yüzde 52' sinin yazıları işle k ve 

okunaklı olduğu görülmüştür. Yüzde 24'ünün bazı 
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harfleri eksik bıraktığı, bazı gereksiz harfleri de 

eklediği görülmüş tür. Genellikle tümünün yazıları işle k 

ve okunaklıdır. Yüzde 12 'sinin yazısı anlamsız, yüzde 

12'si okuma-yazınayı öğrenmemiştir. 

7. ilgililerin, eğitilebilir geri zekalı öğren

cilerin ilköğretim süresi sonunda iletişim kaynakla

rından ve araçlarından yararlanmaları konusundaki eği-

limleri çizelge l2'de görülmektedir. 

ÇiZELGE 12 

iLETİ~İM KAYNAKLARINDAN VE ARAÇL.ARINDAN 

YARARLANMA KONUSUNDAKi EGİLiMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılın&~ Topla"'l 

Öğretmen 21 3 ı 25 
84,00 12,00 4,00 100,00 

Yönetici 21 ı ı 23 
91,30 4,34 4,34 100,00 

Veli 20 2 3 25 
80,00 8,00 12,00 100,00 

Toplam 62 6 5 73 
84,93 8,21 6,84 100,00 

Çizelge l2'de görüldüğü gibi; eğitilebilirlerin 

ilköğretim süresi sonunda iletişim kaymkla.rından ve 
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araçlarından yararlanabileceklerine, ilgililerin yüzde 

84,93'ü katılmaktadır. İlgililerin yüzde 8,2l'i karar

sız, yüzde 6,84'ü katılmamaktadırlar. 

Öğrencilerin yüzde 56'sının iletişim kaynakla

rından ve araçlarından yararlanmayı bildikleri görül

müştür. Yüzde 24'ünün araçları kullanmayı bilmediği, 

çünkü velilerin çocuklara bu fırsatı vermediği anla

şılmıştır. Yüzde 20'si ise bilgi edinmek, haberleşmek 

için ne yapacağını bilmedikleri anlaşılmıştır. 

B. İlgililerin, Eğitilebilir Geri Zekalılar 

Türkçe Programı'nda, Türkçe programının amaçları açık 

bir şekilde belirlenmesi konusuna eğilimleri çizelge 

l3'te görülmektedir. 

ÇİZELGE 13 

TÜRKÇE PROGRAiv.I:INDA AIVIAÇLARIN AÇIK BİR 

ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 17 5 3 25 
68,00 20,00 12,00 100,00 

Yönetici ll 7 5 23 
47,82 30,43 21,73 100,00 

Veli 9 14 2 25 
36,00 56,00 8,00 100,00 

Toplam 37 26 lO 73 
50,68 35,61 13,69 100,00 
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Çizelge 13'ün incelenmesinden görüleceği gibi 

Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklar İçin İlkokul Programı 

içinde bulunan Türkçe Programı Amaçları'nın açık bir 

şekilde belirtilmesi konusunda, ilgililerin yüzde 

50,68'i katılmaktadır. İlgililerin yüzde 35,6l'i ka

rarsız, yüzde 13,69 'u ka tılmamaktadır. 

Velilerin çoğunluğu kararsızdır. Çünkü programı 

tanımadıklarını belirtmişlerdir. 

9. İlgililer in, "Türkçe dersleriyle diğer ders

ler arasında yeterli bir ilişki kurulmasına eğilimleri 

çizelge 14'te belirtilmiştir. 

ÇİZE:WE 14 

TÜRKÇE DERSLERİYLE DİGER DERSLER ARASINDA 

YETERLİ BİR İLİŞKİ KUHULrJLASINA EGİLİMLER · 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 16 .4 5 25 
64,00 16,0 20,00 100,00 

Yönetici 13 4 6 23 
56,52 17,39 26,08 100,00 

Veli 12 12 ı 25 
48,00 48,00 4,00 100,00 

Toplam 41 20 12 73 
56,16 27,39 16,43 100,00 
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Çizelge 14'ten anlaşılacağı gibi, Türkçe ders

leriyle diğer dersler arasında yeterli bir ilişki 

kurulması konusuna ilgililerin yUzde 56,16 'sı katıl

maktadır. Yüzde 27,39'u kararsız, yüzde 16,43'ü katıl-

marnaktadır. 

ıo. Eğitilebilir Geri Zekalılar Türkçe Programı 

fonksiyonu yönünden hem okula hem de çevreye yönelik 

olmasına eğilimler çizelge 15'te görülmektedir. 

ÇİZELGE 15 

TÜRKÇE PROGRAMI FONKSİYONU YÖNÜNDEN 

HEM OKULA HEl~ DE ÇEVREYE 

YÖNELİK OLMASINA EGİLİMLER 

(:F'rekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Oğretmen 16 8 ı 25 
64,00 32,00 4,00 100,00 

Yönetici 12 8 3 23 
52,17 34,78 13,04 100,00 

Veli 24 ı 25 
96,00 4,00 100,00 

Toplam 52 17 4 73 
71,23 23,28 5,47 100,00 

Çizelge 15'den anlaşılacağı gibi ilgililerin 

yüzde 71,23'ü Türkçe Programı'nı fonksiyonu yönünden 
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hem okula hem de çevreye yönelik bulmaktadırlar. 

İlgililerin yüzde 23,28'i kararsız, yüzde 

5,47'si katılmamaktadır. 

Programın İcerik ve Öğretim Etkinliklerine İlişkin 

Görüşler 

11. İlgililerin, eğitimi öğretimi yapılan Türkçe 

Programı'nın içeriğinde(muhteva) yeni bir düzenlemeye 

gitme gereğine ilişkin görüşleri çizelge 16'da belir

tilmektedir. 

ÇİZELGE 16 

TÜRKÇE PROGRAMININ İÇERİGİNDE YENİ BİR 

DÜZENLEMEYE GİTME KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam 

Öğretmen 16 8 ı 

64,00 32,00 4,00 

Yönetici 14 6 3 
60,86 26,08 13,04 

Veli 7 16 2 
28,00 64,00 8,00 

Toplam 37 )Ö 6 
50,68 41,09 8,21 

Toplam 

25 
100,00 

23 
100,00 

25 
ıoo,oo 

73 
100,00 
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Çizelge 16'da görüldüğü gibi Türkçe Programı'nın 

içeriğinde yeni bir düzenlemeye gitme konusuna öğret

menierin yüzde 64'ü, yöneticilerin yüzde 60,86'sı, 

ve1ilerin yüzde 28'i katılmaktadırlar. İlgi1ilerin 

yüzde 50,68'i katılmakta, yüzde 41,09'u kararsız, 

yüzde 8,45' i katılmamaktadır. Velilerin yüzde 64 !U 

kararsız kalırken konuyu bilmediklerini belirtmişler-

dir. 

12. İlgili1erin, eğitim-öğretimi yapılan Türkçe 

Programı'nın içeriği, öğrenciyi işe ve hayata hazır

laması konusuna eğilimler.içizelge 17'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 17 

TÜRKÇE PROGRM~I'NIN İÇERİGİ ÖGRENCİYİ İŞE VE 

HAYATA HAZIRLAMASI KONUSUNA EGİLİlVILER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 3 12 10 25 
12,00 48,00 40,00 100,00 

Yönetici 13 4 6 23 
56,52 17,39 26,08 100,00 

Veli 21 ı 3 25 
84,00 4,00 12,00 100,00 

Toplam 37 17 19 73 
50,68 23,28 26,02 100,00 
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Çizelge 17'de görüldüğü gibi; Türkçe Programı'nın 

içeriği öğrenciyi işe ve hayata hazırlaması konusuna 
·-, 

öğretmenierin yüzde 12'si, yöneticilerin yüzde 56,52'si, 

velilerin yüzde 84'ü katılınaktadır. Öğretmenierin 

yüzde 48'i kararsız, yüzde 40'ı katılmamaktadır. Yöne

ticilerin yüzde 17,J9'u kararsız, yüzde 26,08'i katıl

mamaktadır. Velilerin ise yüzde 4'ü kararsız, yüzde 

12'si katılmamaktadır. 

Bu konuda velilerin programdan beklentileri 

oldukça yüksek olurken, öğretmenierin çok az bir 

bölümü katılmaktadır. 

13. İlgililerin; eğitim ve öğretimi yapılan 

Türkçe Programı'nın içeriğinin, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması konusuna 

eğilimleri çizelge 18'de görülmektedir. 

1 

Çizelge 18'in incelenmesinden görüleceği gibi 

Türkçe Programı'nın içeriği, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması konusuna 

öğretmenierin yüzde 12'si katılmaitadır. Yüzde 

44'ü kararsız, yüzde 44'ü katılmamaktadırlar. Yöneti

cilerin 21,73'ü katılrnakta, yüzde J4,78'i kararsız, 

yüzde 43,4 7 'si katılmarna.ktadırlar. Velileri n yüzde 

56'sı katılmakta, yüzde 16'sı kararsız, yüzde 28'i 

katılmamaktadır. 



ÇİZELGE 18 

TÜRKÇE PROGRAMININ İÇERÜÜNİN ÖGRENCİL1'RİN İLGİ 

VE'·İHTİYAÇLARINI KARŞILAlVIADA YETERLİ OLMASI 

KONUSUNA EGİLİMLER 

{Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 3 ll ll 25 
12,00 44,00 44,00 100,00 

Yönetici 5 8 10 23 
21,73 34,78 43,47 100,00 

Veli 14 4 7 25 
56,00 16,00 28,00 100,00 

Toplam 22 23 28 73 
30,13 31,50 38,35 100,00 

Velilerin çoğunluğu katılırken, öğretmen ve 

yöneticilerin çoğunluğu katılmamaktadır. 
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14. Çizelge 19'da Eğitilebilir Geri Zekalılar 

Türkçe Programı' nın genel içerj_ği, öğrencj.lere ileti

şimde etkinlik, fizik ve sosyal çevre hakkında anlayış 

ka/ian d ıracak ni te li k te olması konusundaki eğilimler 

be Iirtilmi ştir. 

Çizelge 19'da Türkçe Programı'nın genel içe

riği, öğrencilere iletişimde etkinlik, fizik ve sosyal 

çevre hakkında anlayış kazandıracak nitelikte olmasına 
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veli ve yöneticilerin görUşleri farklıdır. Öğretmen

ler in yüzde 16'sı katılırken, velilerin yUzde 88'i 

katılmaktadır. 

ÇİZELGE 19 

TÜRKÇE PROGRM~I'NIN GENEL İÇERİGİ, ÖGRENCİLERE 

İLETİŞİMDE E~'KİNLİK, FİZİK VE SOSYAL ÇEVRE HAKKINDA 

ANLAYIŞ KAZANDIRACAK NİTF~LİKTE OLlVlASI KONUSUNA 

EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 4 . ll lO 25 
16,0 44,00 40,00 100,00 

Yönetici 10 6 7 23 
43,47 26,08 30,43 100,00 

Veli 22 2 ı 25 
88,00 8,00 4,00 100,00 

Toplam 36 19 18 73 
49,31 26,02 24,65 100,00 

Genel olarak yUzde 49,31'i katı1makta, yUzde 

26,02'si kararsız, yUzde 24,65'i katılmamaktadır. 

15. TUrkçe Programı'nın içeriği, anlatım yönUn

den öğrenci tarafından a1gılanabilecek dUzeyde olma

sına ilg~lilerin eğilimleri çize1ge 20'de gösterilmiş-

tir. 
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ÇİZELGE 20 

TÜRKÇE PROGRAMI' NIN İÇERİCÜ, ANLATIM YÖNÜNDEN 

ÖGRENCİ TARAFINDAN ALGILANABİLECEK DÜZEYDE 

OLMASINA İLİŞKİN EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 8 ll 6 25 
32,00 44,00 24,00 100,00 

Yöneti.ci 7 8 8 23 
30,43 34,78 34,78 100,00 

Veli 22 2 ı 25 
88,00 8,00 4,00 100,00 

Toplam 37 21 15 73 
50,68 28,76 20' 54 100,00 

Çizelge 20 incelendiğinde görüleceği gibi, prog

ramın içeriğini anlatım yönünden öğrenci tarafından 
1 (' 

algılanabilecek düzeyde bulan ilgi.liler yüzde 50,68'i 

katılmakta, yüzde 28,76'sı kararsız, yüzde 20,54'ü 

kat ılmama};: ta d ır. 

Öğretmenleri n yüzde 32 oranında katıldığı bu 

görüşe veliler yüzde 88 oranında katılmaktadırlar. 

16. İlgililerin, Türkçe Derslerinde kelime ve 

cümleler, kavramları ile birlikte bir bütün olarak 
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ele alınması konusuna eğilimler çizelge 2l'de belirtil

miş tir. 

ÇİZELGE 21 

TÜRKÇE DERSLERİNDE KELİME VE CÜIVILELER 

KAVRAMLARI İLE BİRLİKTE BİR IDTÜN 

OLARAK ELE ALINMASI KONUSUNA EGİLİI~ER 

(Frekans ve yUzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam 

Öğretmen 22 2 ı 

4,00 88,00 8,00 

Yönetici 18 5 
78,26 21,73 

Veli lO 15 
40,00 60,00 

Toplam 50 22 ı 

Toplam 

25 
100,00 

23 
100,00 

25 
100,00 

73 
68,49 30,13 ı,J6 ıoo,oo 

Çizelge 2l'de görüldüğU gibi, öğretmen ve 

yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, kelime ve cUm1e

lerin kavramları i le bir lik te bir bütün olarak ele. 

alınması konusuna katılmaktadırlar. 

Veliler konunun nasıl ele alındığını bilmedik-

lerini ancak, çocuklarda bu aşamada teknik okumanın 

geliştiğini belirtmektedirler. 
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17. İlgililerin, konuşma, dinleme, okuma, yazma, 

anıatma gibi etkinlikleri n birbirinin tamamlayıcısı 

olarak görülmesi ve uygulanması konusuna eğilimleri 

çizelge 22'de belirtilmiştir. 

ÇİZELGE 22 

KONUŞTviA, DİNLEME, OKUMA, YAZMA, ANLATUlA GİBİ 

ETKİNLİKLERİN BİRBİRİNİN T~~LAYICISI OLARAK 

GÖRÜll.'iESİ VE UYGULANMASI KONUSUNA ECÜLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Öğretmen 

Yönetici 

Veli 

Toplam 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

20 5 
80,00 20,00 

18 2 
78,26 8,69 

12 13 
48,00 52,00 

50 20 
68,49 27,39 

3 
13,04 

3 

25 
100,00 

23 
100,00 

25 
100,00 

73 
4,10 100,00 

Çizelge 22'de görüldüğü gibi öğretmenierin 

yüzde 80'i, yöneticilerin yüzde 78,26'sı, velilerin 

yüzde 48'i konuşma, dinleme, okuma, yazma, anıatma 

gibi etki nli klerin birbirini n tamam layıcısı o larak 

görülmesi ve uygulanmasına katılmaktadırlar. 
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Öğretmen ve yöneticilerin çoğunluğunun kat~ı

d~ğ~ bu görüşe karş~, velilerin çoğunluğu karars~zd~. 

18. İlgililerin, Türkçe çal~şmalar~ için I. 

devrede özellikle Hayat Bilgisinden, II. devrede tüm 

derslerden yararlan~larak, bütün çal~şmalar~ sözle 

ve yaz~ ile doğru anlat~mas~na önem verilerek beceri

lerinin art~r~lmas~ konusuna eğilimleri çizelge 23'te 

görUlrne kted ir. 

ÇİZELGE 23 

TÜRKÇE ÇALIŞMALARI İÇİN BÜTÜN ÇALIŞMALARIN 

SÖZLE VE YAZI İLE DOGRU ANLATILlVLASINA ÖNEM 

VERİLER.EK BECERİLERİNİN ARTIRILMASI KONUSUNA 

EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Kat~l~rım Karars~zım Katılınam Toplam 

Öğretmen 17 3 5 25 
68,00 12,00 20,00 100~0 

Yönetici 18 4 ı 23 
78,26 17,39 4,34 100,00 

Veli 8 16 ı 25 
32,00 64,00 4,00 100,00 

Toplam 43 23 7 73 
58,90 31,50 9,59 100,00 
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Çizelge 23'te Türkçe çalışmaları için bütün 

çalışmaların sözle ve yazı ile doğru anlatılınasına 

önem verilerek becerilerinin artırılması konusuna 

öğretmen ve yöneticilerin çoğunluğu katılmaktadırlar. 

Genellikle ilgililerin yüzde 58,90'ı katılmakta, 

yüzde 31,50'si kararsız, yüzde 9,59'u katılmamaktadır. 

Velilerin çoğunluğu kararsızdır. 

19. Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklar Türkçe 

Programı'yla öğrencilerin gereksinme duydukları bil

gileri kendilerinin öğrenmeleri için araştırma yöntem

leri öğretilmesi konusuna ilgililerin eğilimleri çi-

zelge 24'te belirtilmiştir. 

ÇİZELGE 24 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN ÖGREI'İLMESİ KONUSUNDAKİ 

EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen ll 8 6 25 
44,00 32,00 24 ,oo 100,00 

Yönetici 12 7 4 23 
52,17 30,43 17,39 100,00 

Veli 18 3 4 25 
72,00 12,00 16,00 100,00 

Toplam 41 18 14 73 
56,16 24,65 19,17 100,00 
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Çize lge 24' te görüldüğü gibi Türkçe programıyla 

öğrencilerin gereksinme duydukları bilgileri kendile

rinin öğrenmeleri için araştırma yöntemlerinin öğre

tilmesi konusuna, öğretmenierin yüzde 44'ü, yönetici

lerin yüzde 52,17'si, velilerin yüzde 72'si katılmak

tadır. 

Öğretmenierin yüzde 32'si, yöneticilerin yüzde 

30,43'ü, velilerin yüzde 12'si kararsı.zdır. Katılma

yanların yüzde 24'ü öğretmen, yüzde 17,39'u yönetici, 

yüzde 16'sı velidir. 

Görüşme sonuçlarına göre öğrencilerin durumları 

şöyledir: 

Öğrencilerin: Yüzde 40'ı sözlük kullanmayı bil

mektedir. Yüzde 32'si ders kitabı dışında kitap oku

marnaktadırlar. 

Günlük gazetelerden birini okuma olanağı bulan

ların oranı yüzde 60't~r. Öğrencilerin tümü imla kıla

vuzu kullanmayı bilmemektedir. Öğretmenierin çoğunun 

sözlük ve imla kılavuzu kullanmayı öğretme üzerinde 

pek durmadığı düşünülebilir. 

20. ilgililerin, Türkçe derslerinde öğretmen, 

geziler, ziyaretler, mUsamereler, iş yerlerini gezi 

gibi sınıf dışı çalışmalarda doğal konuşma, duygu 

ve düşüncelerini kısa ve açık olarak anlatmalarını 



sağlayacak ortamlar hazırlama konusuna eğilimleri 

çizelge 25'de görülmektedir. 

ÇİZELGE 25 

SINIF DIŞI ÇALIŞMALARDA DOGAL KONUŞMA, DUYGU VE 

DÜŞÜNCELERİNİ KISA VE AÇIK OLARAK ANLATMALARI 

İÇİN UYGUN ORTAM SAGLAlviA KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

60 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 20 2 3 25 
80,00 8,00 12,00 100,00 

Yönetici 18 ~ 3 23 
78,26 8,69 13,04 100,00 

Veli 20 ı 4 25 
80,00 4.,00 16,00 100,00 

Toplam 58 5 lO 73 
79,45 6,84 13,69 100,00 

Çizelge 25'de görüldüğü gibi, sınıf dışı çalış

malarda doğal konuşma, duygu ve düşüncelerini kısa ve 

açık olarak anlatmaları için uygun ortam sağlama konu

suna ilgililerin çoğunluğu katılmaktadırlar. 

21. İlgililerin, Türkçe derslerinde zaman zaman 

kayrıa.k kişi yada uzmanlardan yararlanılması konusuna 

eğilimler çizelge 26'da görülmektedir. 
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ÇİZELGE 26 

TÜRKÇE DERSLERİNDE KAYNAK KİŞİ YA DA UZMAN LARDAN 

YARARLANILMASI KONUSUNA ECiİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen ll 4 10 25 
44,00 16,00 40,00 ıoo,oo 

Yönetici 12 6 5 23 
52,17 26,08 21,73 100,00 

Veli 5 15 5 25 
20,00 60,00 20,00 100,00 

Toplam 28 25 20 73 
38,35 34,24 2?-,39 100,00 

Çizelee 26'nın incelenmesinden görüleceği gibi, 

Türkçe derslerinde zaman zaman kaynak kişi yada uzman

lardan yararlanma konusuna, ilgililerin yüzde 38,35'i 

katılmaktadır. Yüzde 34,24'ü kararsız, yüzde 27,39'u 

katılmamaktadırlar. 

22. ilgililerin, Türkçe dersinin öğretiminde 

yeteri kadar kaynak ki tap bulunması konusuna eğilim

leri çizelge 27 'de belirtilmiştir. 

Çizelge 27 incelendiğinde görüleceği gibi 

türkçe dersinin öğretiminde ders kitabı da dahil 

yeterince kaynak kitap olmadığını öğretmen ve 
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ÇİZEWE 27 

TÜRKÇE DERSİNİN ÖGRETİMİNDE YETERİNCE 

KAYNAK KİTAP BULUm~ASI KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 5 6 14 25 
20,00 24,00 56,00 100,00 

Yönetici 8 6 9 23 
34,78 26,08 39,13 100,00 

Veli 15 5 5 25 
60,00 20,00 20,00 100,00 

Toplam 28 17 28 73 
38,35 23,28 38,35 ıoo,oo 

yöneticiler belirtmektedirler. Veliler elde edilmiş 

ki tapları ye ter li bulmaktadırlar. 

23. İlgililerin, Türkçe dersi ve çalışmaları 

için ayrılan dersane veya odanın yeterli olması konu

suna eğilimleri çizelge 28'de görülmektedir. 

Çizelge 28'de görüldüğü gibi, Türkçe der~i ve 

çalışmaları için ayrılan dersane ve odayı yeterli 

bulan öğretmenierin oranı yüzde 40, yöneticiler yüzde 

47,82, veliler yüzde 48 kadardır. Yeterli bulmayan 

öğretmenierin oranı yüzde 52, yöneticilerin yüzde 

39,13, velilerin yüzde 12 kadardır. 
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ÇİZELGE 28 

TÜRKÇE DERSİ VE ÇALIŞMALARI İÇİN AYRILAN DERSANENİN 

YETERLİ OLMAsi KONUSUNA ECÜLİMLER 

(Frekans ve yUzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam ~oplam 

Öğretmen lO 2 13 25 
40,00 8,00 52,00 100,00 

Yönetici . ll 3 9 23 
47,82 13,04 39,13 100,00 

Veli 12 lO 3 25 
48,00 40,00 12,00 ıoo,oo 

Toplam 33 15 25 73 
45,20 20,54 34,24 100,00 

Değerlendirme Konusuna İlişkin GörUşler 

24. İlgililerin; ilkokuma ve yazma çalışmala

rının değerlendirilmesinde, eğitilebilir geri zekalı 

öğrencilerin bedensel, ruhsal ve sosyo-ekonomik seviye

~rinin göz önUnde bulundurul~asına ilişkin eğilimleri 

çizelge 29'da görülmektedir. 

Çizelge 29 incelendiğinde görüldUğU gibi, 

ilgililerin yüzde 75,34'U ilkokuma-yazma çalışmalarının 

değerle ndirilmesinde öğrencilerin bedensel, ruhsal ve 

sosyo-ekonomik seviyelerinin göz önUnde tutulması 
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konusuna katılmaktadırlar. İlgililerin yüzde 12,32'si 

kararsız, yüzde l2,32'si katılmamaktadırlar. 

ÇİZb"'LGE 29 

İLKOKUMA-YAZMA ÇALIŞMALARININ DEGERLENDİRİLMESİNDE 

ÖGRENCİLERİN BEDENSEL, RUHSAL VE SOSYO-EKONOMİK 

SEVİYELERİNİN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI KONUSUNA 

EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsız~ Katılınam Toplam 

Öğretmen 16 5 4 25 
64,00 20,00 16,00 100,00 

Yönetici 18 2 3 23 
78,26 8,68 13,04 100,00 

Veli 21 2 2 25 
84,00 8,00 8,00 100,00 

Toplam 55 9 9 73 
75,34 12,32 12,32 100,00 

İlgililerin çoğunluğu bu görüşe katılmakta~ 

dır. 

25. İlgililerin, Türkçe derslerinde yazıyı, 

sınıf seviyelerine uygun bir hızda, doğru ve güzel 

yazanlarınkinin değerli sayılması konusuna eğilimleri 

çizelge 30'da görülmektedir. 
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ÇİZELGE 30 

YAZIYI, SINIF SEVİYELERİNE UYGUN BİR HIZDA, DOGRU 

VE GÜZEL YAZANLARINKİNİN DEGERLİ SAYILIVIASI 

KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 13 6 8 25 
52,00 16,00 32,00 100,00 

Yönetici 13 7 3 23 
56,52 30,43 13,04 100,00 

Veli 7 14 4 25 
28,00 56,00 16,00 100,00 

Toplam 33 25 15 73 
45,20 31,50 20,57 100,00 

Çizele;e JO'un incelenmesinden görüleceği gibi; 

öğretmenierin yüzde 52'si, yöneticilerin yüzde 56,52'si, 

valilerin yüzde 28'i Türkçe derslerinde yazıyı sınıf 

seviyelerine uygun bir hızda, doğru ve güzel yazanla-
, 

rınkinin değerli sayılması konusuna katılmaktadırlar. 

Ankete katılanların yüzde Jl,50'si kararsız, 

yüzde 20,57'si katılmamaktadır. 

26. İlgililerin, kelime, düşünce, paragraf 

açıklamalarının, yanlışları düzaltınelerin okuma sonunda 
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çocuklara yaptırılması, öğretmenin açıklaması en sonra 

kısa ve tamamlayıcı nitelikte olması konusuna eğilimler 

çizelge 3l'de görülmektedir. 

ÇİZELGE 31 

AÇIKLAMALARIN, YANLIŞ LARI DÜZELTMELERİN OKUMA 

SONUNDA ÇOCUKLARA YAPTIRILMASI, ÖGRETMENİN 

AÇIKLAMASI EN SONRA KISA VE TM~M~LAYICI 

NİTELİ KTE OLJVIASI KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırını Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 15 5 5 25 
60,00 20,00 20,00 100,00 

Yönetici 13 5 5 23 
56,52 21,73 21,73 100,00 

Veli 3 16 6 25 
12,00 64,00 24,00 100,00 

Toplam 31 26 16 13 
42,46 35,61 21,91 ıoo,oo 

Çizelge 3l'de görüldüğü gibi, kelime, düşünce, 

paragraf açıklamaları, düzeltmeler okuma sonunda ço

cuklara yaptırılmakta, öğretmenin açıklaması en sonra 

kısa ve tamamlayıcı nitelikte olması konusuna öğret

menierin yüzde 60'ı, yöneticilerin yüzde 56,52'si, 

velilerin yüzde 12'si katılmaktadır. 
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Ö~retmenlerin yüzde 20'si, yöneticilerin yUzde 

21,7J'ü, velilerin yüzde 64'U kararsızdır. Ö~retmenle

rin yüzde 20'si, yöneticilerin yüzde 21,7J'ü, velile

rin yüzde 24'ü katılmamaktadır. 

Velilerin yüzde 64'U kararsız kalırken değer

lendirme biçimi hakkında bilgileri olmadı~ını belixt-

mişlerdir. 

27. ilgililerin, öğrencilerin en az bir defada 

seviyelerine uygun bir parçayı okuyarak anlamaları 

sağlanmakta, öğrencilerin her kelimeyi tek tek açık-

lama yerine bUtünü kavramasına önem verilmesi konu-

sundaki eğilimleriçizelge J2'de görUlmektedir. 

ÇİZ:ELGE 32 

ÖGRENCi:LERİN SEVİYEL:BRİNE UYGUN BİR PARÇAYI BİR KEZ 

OKUYUP ANLAMALARININ SAGLANMASI, HER KELİMENİN 

AÇIKLANIVIASI YERİNE BÜTÜNÜNÜN KAVRATILMASINA 

İLİŞKİN EGİLİMLER 

(Frekans ve yUzde) 

Katılırım Kararsız :un Katıımam Toplam 

Öğretmen 14 6 5 25 
56,00 24,00 20,00 100,00 

YönetJci 5 15 3 23 
21,73 65,21 13,04 100,00 

Veli 7 14 4 25 
28,00 56,00 16,00 100,00 

Toplam 26 35 12 73 
35,61 47,94 16,43 100,00 
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Çizelge 32'den de anlaşılacağı gibi, öğrencile

rin en az bir defada seviyelerine uygun bir parçayı 

okuyarak anlamalarının sağlanması, öğrencilerin her 

kelimeyi tek tek açıklama yerine bütünü kavramasına 

önem verilmesi konusuna öğretmenierin yüzde 56'sı, 

yöneticilerin yüzde 21,7J'ü, velilerin yüzde 28'i 

kat ılmaktadır. 

Öğretmenierin yüzde 24'ü, yöneticilerin yüzde 

65,2l'i, velilerin yüzde 56'sı kararsızdır. 

Katılmayan öğretmenler yüzde 20, yöneticiler 

yüzde 13,04, veliler yüzde 16 oranındadır. 

Öğretmenierin yüzde 56'sı seviyelerine uygun 

parçanın bir kez okunmasıyla anlaşılmasına, bütünün 

kavratılmasına önem verdiklerini fakat öğrencilerin 

bir kez okudukları parçayı pek anlayamadıklarını 

belirtmektedirler. Veliler ve yöneticilerin çoğunluğu 

da öğrencilerin bj~ defada okuduklarını anlayamayacağı 

görüşündedirler. 

28. İlgililerin bir yazma ödevinin değerlendi

rilmesinde, öğrencilerin gözlem gücü, düşünme yete

neği, hayalde canlandırma yeteneği, bellek gücü, 

Türkçe'yi kullanma yeteneği, anıatmada içtenlik, 

sadelik ve gerçeğe uygunluk, imla ve yazı kurallarına 

uyma gibi noktaların gözönünde tutulması konusundaki 

eğilimleri çizelge JJ'te görülmektedir. 



ÇİZELGE 33 

YAZMA ÖDEVLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE 

TUTULACAK ESASLAR KONUSUNDAKi EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 17 6 2 25 
68,00 24,00 8,00 100,00 

Yönetici 17 5 ı 23 
73,91 21,70 4,34 100,00 

Veli 7 16 2 25 
28,00 64,00 8,00 100,00 

Toplam 41 27 5 73 
56,16 36,98 6,84 100,00 
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Çözelge 33 'te görüldüğü gibi bir yazma ödevi 

değerlendirilirken; öğrencilerin gözlem gücü, düşünme 

yeteneği, hayalde canlandırma yeteneği, bellek gücü, 

Türkçeyi kullanma yeteneği, anıatmada içtenlik, sade-
,.. 

lik ve gerçeğe uygunluk, imla ve yazı kurallarına 

uyma gibi noktaların gözönünde tutulmasına öğretmen

lerio yüzde 68'i yöneticilerin yüzde 73,9l'i, veli

lerin yüzde 28'i katılmaktadır. 

İlgililerin yüzde 56,16'sı katılırken, yüzde 

36,98'i kararsız, yüzde 6,84'ü katılmamaktadır. 
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29. İlgilileri n, yazma ödevlerinin dü zel tilme

sinde zaman zaman kendi kendine düzeltme, yakın arka

daşlar veya kümeler içinde düzeltme, sınıfça düzeltme 

ve öğretmenin düzeltmesi şektilerine başvurulması 

konusuna eğilimler çizelge 34'te belirtilmiştir. 

ÇİZELGE .34 

YAZMA ÖDEVLERİNİN DÜZELTİLME ŞEKİLLERİ 

KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıımam Toplam 

Öğretmen 21 .3 ı 25 
84,00 12,00 4,00 100,00 

Yönetici 18 .3 2 2.3 
78,20 13,00 8,68 100,00 

Veli 8 12 5 25 
32,00 48,00 20,00 100,00 

Toplam 47 18 8 7.3 
64,38 24.65 10,95 100,00 

------· 

Çizelge .34 incelendiğinde görüldüğü gibi, yazma 

ödevlerinin düzeltilmesinde, zaman zaman kendi kendine 

düzeltme, sınıfça düzeltme ve öğretmenierin düzeltmesi 

şekillerine başvurulması görüşüne öğretmenlerin yüzde 

84'ü, yöneticilerin yüzde 78,20'si, veli1erin yüzde 

32'si katılmaktadır. 
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İlgiiiierin yüzde 24,65'i kararsız, yüzde l0,95'i 

katılmamaktadır. 

30. İlgililerin, Türkçe derslerinde tüm çalış

maların her ders değerlendirilmesi konusuna eğilimleri 

çizelge 35'te görülmektedir. 

ÇİZELGE 35 

TÜRKÇE DERSLERİNDE TÜM ÇALIŞMALARIN HER DERS 

DEGERLE NDİR İ LMES İ KONUSUNA EGİLİMLERİ 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katıimam Toplam 

Öğretmen 21 3 ı 25 
84,00 12,00 4,00 100,00 

Yönetici 14 5 4 23 
60,8 21,70 17,30 100,00 

Veli 19 2 4 25 
76,00 8,00 16,00 100,00 

Toplam 54 lO 9 73 
73,97 13,69 12,32 100,00 

Çazelge 35'te görüldüğü gibi öğretmenierin yüzde 

84'ü, yöneticilerin yüzde 60,8'i velilerin yüzde 76'sı 

Türkçe derslerinde tüm çalışmaların her ders değerlen

dirilmesi görüşüne katılmaktadır. 
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İlgililerin yüzde l3,69'u kararsız, yüzde 12,32'si 

katılmamaktadır. 

31. İlgililerin, öğrencilerin Türkçe derslerin

deki çalışmaları değerle ndirilirken, kırıcı olmamaya 

özen gösterme konusundaki eğ~imleri çizelge 36'da 

görülmektedir. 

ÇİZE:WE 36 

ÖGRENCİLEKi: N TÜhKÇE DERSLERİNDEKİ ÇALIŞMALARI 

DEGERLENDİRİLİRKEN KIRICI OLMAMAYA ÖZEN 

GÖSTERİLMESİ KONUSUNA EGİLİMLER 

(Frekans ve yüzde) 

Katılırım Kararsızım Katılınam Toplam 

Öğretmen 17 5 3 25 
68,00 20,00 12,00 1oo,oo 

Yönetjci 21 ı ı 23 
91,30 4,00 4,00 100,00 

Veli 14 2 9 25 
56,00 8,00 36,00 100,00 

Toplam 52 8 13 73 
71,23 10,95 17,80 100,00 

Çizelge 36'da görüldüğü gibi, öğrencilerin 

Türkçe derslerindeki çalışmaları değerlendirilirken, 

kırıcı olmamaya özen gösterme konusuna öğretmenierin 
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yüzde 68'i, yöneticilerin yüzde 91,33, velilerin yüzde 

56'sı katılmaktadır. 

İlgililerin yüzde 10,95'i kararsız, yüzde 17,80'i 

katılmamaktadır. 

Açık Uçlu Soruya Verilen Yanıtların Değerlendi

rilmesi: 

Son olarak öğretmen, yönetici ve velilere, görüş

lerini açık bir şekilde yansıtabilmeleri için, bir açık 

uçlu soru sorulmuştur. Bu soru şöyledir: "Eğitilebilir 

Geri Zekalılar Türkçe Programı ve Öğretimi açısından 

önemli gördtiğünüz di~er konuları kısaca belirtiniz." 

Ankete katılan öğretmenierin bu açık uçlu soruya 

verdikleri yanıt yüzde 80 oranındadır. Yöneticilerin 

yüzde 39, velilerin ise yüzde 72 oranındadır. 

Açık uçlu soruya verilen yanıtlar benzerliklerine 

göre gruplandırılmış ve frekanslarına göre yüzdeleri 

alınarak çizelge haline getirilmiştir. 

Açık uçlu soruya verilen yanıtlar çizelge 38'de 

görüldüğü gibi çoğunlukla sorunları yansıtmaktadır. 

İlgililerin çoğunluğu ayrıntılı bir program 

hazırlanmasını istemektedirler. 

Başta ö8retmenler olmak tizere ilgililerin çoğun

luğu Türlcçe ders ki tabı ve di~ter kaynak ki tapların 
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ÇİZEWE 37 

İLGİLİ LERİN EGITILEBILIR GERİ ZEKALILARA İLİŞKİN 

Dİ GER GÖRÜŞ LERİ 

(Frekans ve yüzde) 

Öğret. Yöne. Veli Toplam 

Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuk-16 lar için daha ayrıntılı bir 
Türkçe Programı hazırlanmalıdır43, 24 
Türkçe kitabı ve kaynak kitap-
lar hazırlanmalıdır. Kitaplar 
iri puntolu, resimlerle pekiş
tirilmiş, kısa cümleli, küçük 
okuma parçalarından oluşturul
malıdır. Yaparak-yaşayarak 
öğrenme ilkesine uygun, drama
tizasyon çalışmalarına elveriş
li olmalıdır. Soruları seviyeye 
uygun ve kısa olmalıdır. 
Aile eğitimi gereklidir 
Türkçe dersindeki seviye grup
ları ile mihver derslerinin 
konuları uyum sağlarnamaktadır. 

20 
19,04 

3 
2,88 
ı 
0,96 

Okuma-yazma öğretiminde 5 yıll:ı.k 3 
bir süre yetersiz kalmaktadır. 2,88 
Eğitilebilir geri zekalı öğren
cilere özelliklerine uygun daha 
iyi bir ortam hazırlanmalıdır. 
Öğrencilere daha fazla ödev 
verilmelidir. 
Öğrencilerin sınJ.f seviyeleri 
çok düşük tutulmaktadır. 
Seviye gruplarıyla yapılan 
çalışmalarda çalışma şekilleri 
daha ayrıntılı açıklanmalıdır. 

"' Eğitilebilir Geri Zekalı çocuk-
ların eğitimlerine ilişkin yö
neticilerle toplantılar yapıl
malıdır. 

Alt özel sınıflarda yalnız 
Eğitilebili.rler yok, öğreti
lebil ir ler de olduğundan 
program çoğu kez uygulana
mamaktadır. 

Toplam 

ı 
0,96 

6 
5,76 

50 
48,07 

14 7 
37,83 18,91 

8 
7,6 

ı 
0,96 

ı 
0,96 

5 
4,76 

lO 
9,52 
8 
7,69 

37 
35,57 

33 
31,73 

3 
2,88 
ı 
0,96 

3 
2,88 

ı 
0,96 

lO 
9,61 
8 
7,69 

ı 
0,96 

ı 
0,96 

6 
5,76 

24 30 104 
22,85 28,57 100,00 
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hazırlanmasını istemektedirler. Uygun bir ders kitabının 

olmayışı çalışmaları güçleştirdiğini belirtmektedirler. 

Ö€tretmenler aile eğitimini gerekli görmektedir

ler. Ayrıca okuma-yazma öğretiminde V. yıllık bir süre

nin yetersiz kaldığını, seviye gruplarıyla çalışma şe

killerinin programda daha ayrıntılı yer almasını öner

mişlerdir. Bundan başka, öğrenciler sınıfıara yönlendi

rilirken eğitilebilirler yanında öğretilebilirlerin de 

verilmemesini, seviye gruplarıyla mihver derslerinin 

konularının uyum sağlamadığı belirtilmektedir. 

Yöneticiler programın geliştirilmesini, özgün 

kitaplar hazırlanmasını, öğrencilere iyi bir sınıf orta

mının hazırlanmasını, eğitilebilir geri zek~lıların 

eğitimine ilişkin toplantıların düzenlenmesini iste

mektedirler. 

Veliler, öğrencilerin sınıf seviyelerinin çok 

·düşük tutulduğunu ve daha fazla ev ödevlerinin veril

mesini istemektedirler. 



BÖLÜM IV 

Sonuç 

Eğitilebilir Geri Zek~lılar Türkçe Programı'nı 

değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmanın bulgularına 

dayanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

ı. Ankete katılan öğretmen ve valilerin büyük bir 

kısmı kadın, yöneticilerin tamamı ise erkektir. Yönetici

ler genellikle 42-47 yaşlar arasında olup, öğretmen ve 

veliler 30-35 yaşları arasındadır. Öğretmenlerin çoğun

luğunun kıdemi 6-15 yıl arasında değişirken, yönetici

lerin kıdemi genellikle 16 yılın üzerindedir. Burada 

diğer dikkati çeken bir nokta da valilerin yüzde 40'ının 

okuma ya~ma bilmemesi, yüzde 60'ının da ancak ilkokul 

mezunu olmasıdır. 

2. Ankete katılan ilgililerin çoğunluğu, eğiti

lebilir geri zek~lı öğrencilerin ilköğretim süresi so

nunda, ilkokuma ve yazmayı öğrehildikleri görüşündedir

ler. 

Öğrencilerle yapılan görüşmede de bu görüş doğ

rulanmıştır. 

76 
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3. İlgililer genellikle, ilköğretim süresi sonunda 

ö{~rencilerin kurallara uygun olarak okuduklarını belirt

mektedirler. Buna karşılık öğrencilerle yapılan görüş

mede öl~rencilerin genellikle kurallara uymadıkları sap

tanmıştır. 

4. İlgililer, eğitilebilir geri zek~lıların ilk

öğretim süresi sonunda iyi bir dinleyici olabilecekle

rini belirtmektedirler. Öğrencilerle yapılan görüşmede 

ise genellikle bu görüş doğrulanmakta ancak, öğrenci

lerin dinlediklerinden sonuç çıkarmakta güçlük çektikle

ri anlaşılmaktadır. 

5. İlgililer, eğitilebilir geri zek~lıların, 

ilköğretim süresi sonunda, okuduklarını, gördüklerini, 

duyduklarını ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak 

anlatabileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerle yapı

lan görüşmede de bu sonuca varılmıştır. 

6. İlgililer, eğitilebilir geri zekalıların, 

ilköğretim süresi sonunda dilbilgisi, yazım(imla) kural, 

kavram ve bilgilerini yeterince kazanamadıklarını belirt

.miç lerdir. 

Görüşme sonuçlarına göre ise öğrencilerin çoğun

luğunun kelimelerin doğru okunuş ve yazılışlarını, nok

tanın yerini noktadan sonra büyük harfle başlanacağını 

bildikleri ve kullandıkları görülmüştür. Ancak kelime 

türlerini yeterince bilemedikleri anlaşılmıştır. 
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1. İlgililer, eğitilebilir geri zekalı öğrenci

lerin, ilköğretim süresi sorunda. genellikle yazıyı 

kurallarına uygun olarak yazabileceklerini belirtmiş

lerdir. 

Görüşme sonucuna göre de çoğunluğunun yazısı 

okunaklı ve işlek bulunmuştur. 

8. Anket ve görüşme sonuçlarına göre eğitilebi

lir geri zekalı öğrencilerin genellikle iletişim kay

naklar ındA n ve araçlarından yararlanmayı bildikleri 

anlaşılmıştır. 

9. İlgililer, Türkçe dersleriyle diğer dersler 

arasında yeterli bir ilişki kurulduğunu belirtmişler

dir. Türkçe programını amaç ve fonksiyonu yönünden 

hem okula hem de çevreye yönelik bulmaktadırlar. 

10. İlgililer, Türkçe programının içeriğinin, 

öğ.rencilerin ilei ve ihtiya.çlarını karşılamadığını, 

öğrencileri işe ve hayata hazırlamada yetersiz bul

duklarını belirtmişlerdir. Türkçe programının genel 

içeriğini, öğrenctlere iletişimde etkinlik, fizik 

ve sosyal çevre hakkında anlayış kazandıracak nitelik

te bulmamaktadırlar. Türkçe programının içeriğinde 

yeni bir düzenlemeye gidilebileceği belirtilmiştir. 

ll. İlgililer, Türkçe dersleri nde kelime ve cüm

lelerin kavramları ile birlikte bir bütün olarak ele 



alındığını, konuşma, okuma, yazma, dinleme, anıatma 

gibi etkinliklerin birbirinin tamamlayıcısı olarak 

görüldüğünü ve uygulandığını belirtmişlerdir. 
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12. İlgililer, öğrencilere araştırma yöntemle

rinin öğretildiği görüşündedirler. Ancak görüşme sıra-

" sırıda öğrencilerin çoğunluğunun sözlük ve imla kılavuzu 

kullanmayı bilmedikleri anlaşılmıştır. Ayrıca öğrenci

lerin çoğunluğu, okumayı pek sevmediklerinden ders 

kitabı dışında yeterince kitap okuyamadıklarını belirt-

mişler dir. 

lJ. İlgililerin çoğunluğu sınıf dışı çalışma~ 

larda, doğal konuşma, duygu ve düşüncelerini kısa ve 

açık olarak anlatmalarını sağlayacak uygun ortamların 

sağlandığını belirtmişlerdir. 

14. Türkçe derslerinde kaynak kişi yada uzman

lardan yeterince yararlanılmamaktadır. Yeterince kay

nak ki taplar olmadığı gibi öğrencilerin özelliklerine 

uygun ders kitabı da bulunmamaktadır. 

15. Türkçe dersi için ayrılan dersane veya oda 

yeterli bulunmamaktadır. 

16. İlgililer, ilkokuma ve yazma çalışmaları

nın değerlendirilmesinde öğrencilerin bedensel, ruh

sal ve sosyo-ekonomik seviyelerinin göz önünde bulun-

d urulduğunu belirtmişlerdir. 
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ı 7. İlgililer eğit il e bil ir geri zekalı Ç>ğrenci

leri n seviyelerine uygun bir parçayı bir kez okuyarak 

anlayamadıklarını, her kelimenin açıklanması yerine 

bütünün kavratılmasına önem verildiğini, ama öğrenci

lerin bütünü kavramakta güçlü k çektiklerini ifade et

mektedirler. 

18. Türkçe derslerinde tüm çalışmaların genel

likle her ders değerlendirildiği, yapılan çalışmalar 

değerlendirilirken kırıcı olmamaya özen gösterildiği 

anlaşılmıştır. 

Burun dışında ilgililerce, okuma ve yazma öğre

timinde beş yıllık bir sürecin yetmediği görüşü ileri 

sürülmektedir. Öğrenciler alt özel sınıfıara yönlen

dirilirken bu sınıfıara yalnızca eğitilebilir geri 

zekalı öğrencilerin verilmesi gerektiği vurgulanmak

tadır. 

Aile eğitimi gerekli görülmektedir. İyi bir 

sınıf ortamı, uygun ders kitabı ve kawnak kitaplar 

hazırlanması istenmektedir. Öğrencilerin sınıf seviye

leri düşük tutulduğu, eğitilebil ir geri zekalı öğren

cilere yanlış öğrenmeye neden olmayacak ev ödevleri 

verilmesi gerektiği de ayrıca ilgililer tarafından 

vurgulanmaktadır. 
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Öneriler 

Eğit ilebilir Geri Zekalılar Türkçe Programı, 

program geliştirme ilkeleri doğrultusunda geliştiril

melidir. 

Böylelikle öğrencilerin ilgi ve :ih tiya.çlarına 

cevap veren ve onları işe ve hayata hazırlayan yeni 

bir içerik oluşturulmalı, programın geliştirilen 

amaçlarına paralel yeni yöntem ve teknikler ~gulana

rak öğrencilerin kurallarına uygun okumasını kavrama 

ve dinlediğinden sonuç çıkarma yeterliklerinin geliş

tirilmesi sağlanmalıdır. 

Bunun dışında öğretmenierin bu yeni programa 

uyumlarının sağlanması ve uygun sınıf ortamlarının 

hazırlanması gerekir. 



EK 1 

EGİTİLEBİLİR GERİ ZEKALILAR TÜRKÇE PROGRAMININ 

DEGERLBNDİRİLMESİN.E İLİŞKİN ANKET FORMU 

Sayın, İlgili 
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Bu anket formu, "Eğitilebilir Geri Zekalılar İlkokul 

TUrkçe Programı'nın Değerlendirilmesi" konulu araştırma 

için gerekli verileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Ankete eğitilebilir geri zekalılar Türkçe Prog

ramı' nın amaçlar, içerik, öğretim etkinlikleri ile 

değerlandiri lmesine ilişkin sorular bulunmaktadır. Bu 

sorulara vereceğiniz yanıtlar yoluyla söz konusu prog

ram değerlendirilecektir. 

Vereceğiniz yanıtlar sadece araştırma amacıyla 

kullanılacaktır. 

Ankette yer alan soruların karşısında, "Katılırım, 

Kararsızım, Katılmam" şeklinde seçenekler vardır. Bu 

ifadelerden hangisi sizin için uygunsa o ifade altında

ki parantezin içine (X) çarpı işareti koyarak görüşü

nüzU belirtiniz. 

Katkılarınıza şimdiden teşekkUr ederim. 

Fatma Dereli 



EK 1-devaın 

Kişisel Bilgiler 

(Veli) 

ı. Cinsiye·~:tniz 

( ) ı. Kadın ( ) 2. Erkek 

2. Yaşınız 

( ) ı. 18-24 ( ) 4. 36-41 ( 

( ) 2. 25-29 ( ) 5. 42-47 ( 

( ) J. 30-35 ( ) 6. 48-53 ( 

3. Mesleğiniz "Belirt ini z" 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. En so n mezun ol d uğu nu z o kul "Belirti niz" 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Sahip olduğunuz çocuk sayısı. 

( ) ı. Bir ( ) 3. Üç ( 

( ) 2. İki ( ) 4. Dört ( 

6. Çocuklarınızdan özürlü olanların sayısı 

( ) ı. Bir ( ) J. Üç ( 

( ) 2. İki ( ) 4. Dört ( 
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) 7. 54-59 

) 8. 60-70 

) 9. 71 ve yukarı 

) 5. Beş 

) 6. Altı 

) 5. Beş 

) 6. Altı 



ı. 

2. 

EK 1-devam 

Kişisel Bilgiler 

(Yönetici ve öğretmenler için) 
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Cinsiyet ini z 

( ) ı. 

Yaşın ız 

( ) ı. 

( ) 2. 

( ) 3. 

Kadın 

18-24 

25-29 

30-35 

( ) 2. Erkek 

( ) 4. 36-41 

( ) 5. 42-47 

( ) 6. 48-53 

( ) 7. 54-59 

( ) 8. 60-70 

( ) 9. 71 ve yukarı 

J. Görevli olduğunuz okulun adı "Belirtiniz" 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Kıdeminiz 

( ) ı. 5 yıl ve daha az ( ) J. 16-24 yıl 

( ) 2. 6-15 yıl ( ) 4. 25 ve ~aha fazla yıl 

5. StatUnüz 

( ) ı. Öğretmen ( ) 2. Yönetici 



EK 1-devam 

Programın Amaç ve Fonksiyonları 

ı. Eğit ilebilir Geri Zekalı (EGZ) öğrenciler, 

ilköğretjm süresinin sonunda ilkokuma ve 

yazmayı öğrenir. 

2. EGZ öğrenciler, ilköğretim sUresinin 

sonunda kurallara uygun olarak okur. 

J. EGZ öğrenciler, ilköğretim süresinin 

sonunda iyi bir dinleyici olabilirler 

4. EGZ öğrenciler, ilköğretim süresinin 

sonunda okuduklarını, gördüklerini, duy

duklarını ve düşüncelerini sözlü ve 

yazılı olarak anlatabilirler. 

5. Türkçe Programı'nı tamamlayan EGZ öğren

ciler, dilbilgisi ve yazım(imla) kural, 

kavram ve bi lgilerini kaza.nabilirler. 

6. EGZ öğrenciler, ilköğretim süresinin 

sonunda yazıyı kurallarına uygun olarak 

yaza.bilirler. 

7. EGZ öğrenciler, ilköğretim süresinin 

sonunda, iletişim kaynruclarından ve 

araçlarından yararlanabilir. 
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( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 



EK 1-devam 

8. EGZ Türkçe Programı'nda Türkçe progra

mının amaçları açık bir şekilde belirlen-

miştir. 

9. Türkçe dersleriyle diğer dersler arasında 

yeterli bir ilişki vardır. 

10. EGZ'lar Türkçe Programı fonksiyonu yönün

den hem okula hem çevreye yöneliktir. 
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( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Programın İçeriği ve Öğretim Etkinlikleri 

ll. Eğitimi-öğretimi yapılan Türkçe Programı'nın 

içeriğinde(muhteva) yeni bir düzenlemeye 

gitmek gerekmektedir. 

12. Eğitimi-öğretimi yapılan Türkçe Progra

mı'nın içeriği öğrenciyi işe ve hayata 

hazırlamaktadır. 

13. Eğitimi-öğretimi yapılan Türkçe Progra-

ını'nın içeriği, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarını karşılamada yeterlidir. 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 



EK 1-devam 

14. EGZ Türkçe Programı'nın genel içeriği, 

öğrencilere iletişimde etkinlik, fizik 

ve s OB yal çevre bak kı nda anlayış 

kazandJ.racak niteliktedir. 

15. Türkçe Programı'nın içeriği, anlatım 

yönünden, öğrenci tarafından algılana-

bilecek düzeydedir. 

16. Türkçe derslerinde, kelime ve cümleler 

kavramları ile birlikte bir bütün 

olarak ele alınmaktadır. 

17. Konuşma, dinleme, okuma, yazma, anıatma 

gibi etkinliklerin birbirinin tarnamlayı-
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( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

cısı olarak görülmekte ve uygulanmaktadır.( ) ( ) ( ) 

18. Türkçe çalışmaları için I. devrede özel

likle Hayat Bilgisinden, II. devrede tüm 

derslerden yararlanılarak, bütün çalışma

ların sözle ve yazı ile doğru anlatılına

sına önem verilerek becerileri artırıl-

maktadır. ( ) ( ) ( ) 



EK 1-devam 

19. EGZ'lar Türkçe Programı'yla öğrencilerin 

gereksinme duydukları bilgileri kendile

rinin öğrenmeleri için araştırma yöntem

leri öğretilmektedir. 

20. Türkçe derslerinde öğretmen; geziler, 

ziyaretler, müsamereler, iş yerlerine 

gezi gibi sınıf dışı çalışmalarda doğal 

konuşmalarını, duygu ve düşüncelerini 

kısa ve açık olarak anlatmalarını sağla

yacak ortamlar hazırlar. 

21. Türkçe derslerinde zaman zaman kaynak 

kişi ya da uzmanlardan yararlanılmakta-

dır. 

22. Türkçe derslerinin öğretiminde yeteri 

kadar kaynak kitap vardır. 

23. Türkçe dersi ve çalışmaları için ayrılan 

dersane veya oda yeterlidir. 
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EK. 1-devam 

Değerlendirme 

24. İlkokuma ve yazma çalışmalarının değer

lendirilmesinde, EGZ öğrencilerin beden-

sel, ruhsal ve sosyo-ekonomik seviyeleri 

göz önünde bulundurulmaktadır. 

25. Türkçe derslerinde yazıyı, sınıf seviye

lerine uygun bir hızda, doğru ve güzel 

yazanlarınki değerli sayılmaktadır. 

26. Kelime, düşünce, paragraf açıklamaları, 

yanlışları düzeltmeler okuma sonunda 

çocuklara yaptırılmakta, öğretmenin 

açıklaması en sonra kısa ve tamamlayıcı 

ni te lik te olmaktadır. 

27. Öğrencilerin en az bir defada seviyele

rine uygun bir parçayı okuyarak anlamaları 

sağlanmakta öğrencilerin, her kelimeyi 

tek tek açıklama yerine bütünü kavrama-

sına önem verilmektedir. 
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28. Bir yazma ödevinin değerlendirilmesinde, 

öğrencilerin gözlem gücü, düşünme yeteneği, 

hayalde canlandırma yeteneği, anıatmada 

içtenlik, sadelik ve gerçeğe uygunluk, 

imla ve yazı kurallarına uyma gibi nok

talar göz önünde tutulmaktadır. 

29. Yazma ödevlerinin düzeltilmesinde zaman 

zaman kendi kendine d üzel tme, yak ın arka-

daşlar veya kümeler içinde düzeltme, 

sınıfca düzeltme ve öğretmenin düzeltmesi 

şekillerine başvurulmaktadır. 

JO. Türkçe derslerinde tüm çalışmalar her 

ders değerlendirilmektedir. 

Jl. Ö ğrencilerin Türkçe derslerindeki çalış

maları değerlendirilirken, kırıcı olmamaya 

özen gösterilmektedir. 

32 EGZ'lar Türkçe Programı ve öğretimi 

açısından önemli gördüğünüz konuları 

kısaca belirtiniz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 



EK ... 2 

EGİTİLEBİLİR GERİ ZEKALILAR TÜRKÇE 

PROGRAMI.NIN DEGERLENDİRİI.JilESİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞME FORililll 

(Alt özel 5. sınıf öğrencileri için) 

Cinsiyeti: 

( ) Kız ( ) Erkek 

Yaşı: 

Okulu: 

Görüşme süresi: 

Görüşme Tarihi: 

ı. Okuma parçası verilip okutma. 

a. Okumayı öğrenmiş mi? 

b. Kurallara uygun okuyor mu? 

c. Okuduğunu mantıksal bir yol izleyerek anlata

biliyor mu? 

d. Dakikada kaç kelime okuyor(Okuma hızı). 

2. Şiir okutma. 
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a. Okuma türlerini birbirinden ayırdedebiliyor mu? 
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J. Eskişeh j_r dışın·ia baş ka bir ilde veya köy, kasa b ada 

aknabanız var mı? Arkadaşın, tanıdığın kimseler de 

olabilir(Gerekirse örnek verilecek). Sizin bir düğü

nünüz olsa, ya da evden birisi hasta olsa, uzaktaki 

akraba veya arkadaşına nasıl haber verirdin? 

a. İletişim kaynaklarından ve araçlarından yarar

lanmayı biliyor mu? 

b. Amaca uygun bir araç seçebiliyor mu? 

4. Radyo ve TV'de izlediğin bir program var mı? Varsa 

aklında kalanları anlatır mısın? 

a. İletişjm kaynaklarını izlemek için istekli mi? 

b. İyi bir dinleyici mi? 

5.1. Ders kitabı dışında nasıl kitaplar okursun. Han

gileri ndP-ıı. yararlanırsın? Okuduğun ki tapların 

ismi ni söyler mis in? Gaz et e okuyor musu.n? Hangi-
• • ? 

sınJ .. 

5.2. Okuduğun ya da anlamını bilmediğin bir sözetikle 

karşıleşsan ne yapardın? 

5.3. Bir kelimenin nasıl yazıldığını bilmiyorsak, doğ-

rusvnu. ne.ıfeden öğrene biliriz? 
1 

a. Sözlükten, imla kilavuzundan yararlanmayı 

biliyor mu? 

b. AraştJ.rmayı, kaynaklardan yararlanmayı bili-

yor mu? 
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6.1. Aşağıdaki cümlede ad olan sözcük hangisi? 

Ayşe tahtaya yazı yazıyor. 

6.2. Balonun nasıl olduğunu hangi sözcük belirtiyor? 

Ben kırmızı balon aldım. 

6~3. Bir iş, bir oluş bir hareket bildiren sözcUk 

hangisi? 

Bahçede arkadaşlarımızla çok güzel oynadık. 

a. Sözcük türlerini biliyor mu? 

1. "Evimiz" veya "okulumuz" konularından birini seçip, 

onunla ilgili bildiklerini, deygu ve düşüncelerini 

yaz. 

a. Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade 

adebiliyor mu? 

b. Noktalama işaretlerini kullanahilmiş mi?(Nokta, 

virgül, soru işareti) 

c. Yazısı okunaklı ve işlek mi? 
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