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                                                                           ÖZET 

            Türkiye’de Özel Eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif düzeydeki 

zihin engelli öğrencilerin okuma öğretiminde öğretmenler farklı teknikleri 

kullanmaktadırlar. Ancak Türkiye’de öğretmenlerin bu teknikleri ne kadar 

kullandıklarına yönelik araştırmalar sınırlıdır. Dolayısıyla, bu araştırmanın 

amacı, özel eğitim sınıfına devam eden zihin engelli öğrencilere okuma 

öğretiminde öğretmenlerin hangi teknikleri kullandıklarını ve en çok tercih 

ettikleri tekniği belirlemek ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık 

tutmaktır. Bu araştırmada Karaman, Adana, Mersin illeri, Milli Eğitim 

Müdürlüğü İlköğretim okullarına bağlı özel eğitim sınıf öğretmenlerinden 26 

öğretmen seçilmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

Görüşme yönteminden ‘‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’’ kullanılarak 

elde edilmiştir. Elde edilen veriler ‘‘İçerik Analizi Yöntemi’’ ile analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, özel eğitim sınıf 

öğretmenleri, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde farklı 

teknikler kullanmaktadırlar. Özel eğitim sınıflarındaki zihin engelli 

öğrencilerin farklı zihinsel özelliklere sahip olması ve bu öğrencilere yönelik 

hazırlanmış okuma-yazma ve diğer ders kitaplarının olmaması öğretmenlerin 

ortak bir teknik kullanmamalarına neden olmaktadır. Öğretmenlerin 

kullandıkları teknikler ve neden tercih ettiklerine ilişkin görüşlerinde farklı 

yaklaşımları olduğu da ortaya çıkarılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Zihin engelli öğrenciler, Özel eğitim sınıfı, Özel eğitim 

sınıf öğretmeni, Okuma-Yazma 
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ABSTRACT 

There are different techniques in teaching reading in Turkey. However, which 

technique is appropriate for students with mentally handicapped is still 

concerned subject. Therefore, the aim of this research is to determine which 

techniques the teachers use and the technique they prefer mostly in teaching 

reading to students with mentally handicapped who are enrolled in special 

classes and is to light further researches. In this research, 26 teachers who 

work in primary schools in  Karaman, Adana and  Mersin Local Education 

Authorities, participated in this study. The data were collected via  using 

semi-structured interview which is one of the qualitative research methods. 

The data were analyzed with the light of ‘content analysis method’. According 

to the findings; special education class teachers use different techniques in 

teaching reading to students with mentally handicapped. Since students with 

mentally handicapped in special education classes have different 

characteristics and there are not ready to use  reading-materials such as  

books, textbooks and other materials. Teachers have also different approaches 

with their views about the teaching  techniques they use  and the reason for 

their preference. 

 

Key words: Students with mentally handicapped, special education class, 

special education class teacher, reading and writing  
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                                                  ÖNSÖZ 

            Son yıllarda Türkiye’de zihin engellilerin eğitimleri giderek değer 

kazanmaktadır. Zihin engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam 

standartlarının yükseltilmesi amacıyla kendilerine verilmesi gereken eğitimin 

kapsamı ve önem derecesi artmakta, normal zeka düzeyine sahip öğrencilere 

sunulan eğitim olanakları kısmen de olsa zihin engelli öğrencilere de 

sunulmaktadır. 

           Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere özellikle ilk okuma ve yazma 

becerilerinin kazandırılması bu öğrencilerin eğitim sürecinin önemli ve 

ayrılmaz bir parçasıdır. Bu araştırmada eğitilebilir zihin engelli bireylere ilk 

okuma becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin kullandıkları tekniklere 

ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. 

           Yapmış olduğum bu çalışmamın her aşamasında, bilgi ve yardımlarını 

esirgemeyerek araştırmamın tamamlanmasında büyük emek harcayan, manevi 

desteğiyle bana her zaman moral veren değerli hocam ve aynı zamanda tez 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI ’ya çok teşekkür eder, saygılarımı 

sunarım. 

           Araştırmamı yapmış olduğum illerde benimle görüşme yapıp yardımcı 

olan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ederim. 

           Çalışmalarımın başından sonuna kadar bana destek olan, sabır ve 

saygılarını esirgemeyen tüm aile fertlerime minnettarım. 
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BÖLÜM I  
 

 ZİHİN ENGELLİLER 
 

                                                          
 
                  GİRİŞ 
                               

            Bu bölümde zihin engellilerin tanımı, sınıflandırılması, zihin 

engelliliğin nedenleri, tanılanması, Türkiye’de zihin engellilerin eğitimi ve 

zihin engelli öğrencilerin eğitim ortamları açıklanmıştır. 

 

I. I. Tanım 

            Zihin engelli çocuklar için birçok tanım geliştirilmiştir. Bu çocuklar 

573 Sayılı  Özel Eğitimle İlgili Kanun Hükmüne Kararnamede (1997), 

zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, eğitim performansı ve sosyal uyumu 

olumsuz yönde hafif, orta ve ağır düzeyde etkilenen çocuklar olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak yaygın olarak kabul edilen Amerikan Zihinsel 

Engellilik Destek Derneği tarafından (AAMR, 1992) yapılan tanımda zihin 

engellilik, var olan becerilerdeki belirgin derecedeki sınırlılık olarak  

tanımlanmakta, bu bireyler iki ya da daha fazla uyumsal davranışta 

yetersizlikle birlikte ortaya çıkan zihinsel işlevlerde belirgin derecede 

yetersizliği olan bireyler olarak kabul edilmektedirler. Bu yetersizliklerin 18 

yaşından önce ortaya çıkması gerekmektedir (AAMR, 1992). Türkiye’de, 

1990 yılında yayımlanan Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programında zihinsel 

engelli çocuklar, ‘’geri zekalı’’ adı altında şöyle tanımlanmıştır: Doğumdan 

önce, doğum esnasında ve sonraki gelişim sürecinde oluşan çeşitli nedenlerle 

zihin, sosyal olgunluk, psikodevinimsel  gelişim ve fonksiyonlarında sürekli 

yavaşlama, duraklama ve gerileme sonucu olarak yaşıtlarına göre ¼  ve daha 

yüksek oranda gerilik ve yetersizliği nedeniyle normal eğitim programlarından 

yararlanamayana geri zekalı denir (Eripek,1996). 
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I. II. Sınıflandırma 

            Zihinsel engellilik durumunun tanımlanması, bu durumda olan 

çocukların belirlenmesinde ve gerekli özel eğitim olanaklarının sağlanmasında 

önemli olmaktadır. Ancak zihinsel engelli çocuklar homojen bir grup 

değildirler. Bu nedenle zihinsel engellilik tanımı taşıdığı genel anlamı 

içerisinde, bu farklılıkları yansıtabilmekten çok uzaktır. Bu yönüyle zihinsel 

engelli çocukların ortak özelliklerine göre sınıflandırılmalarına gereksinim 

duyulmaktadır (Eripek,1996). Zihinsel engelli çocukları ilk sınıflandırma 

girişimi 1845 yılında Esquirol tarafından yapılmıştır. Bireyin dil kullanımının 

ölçüt olarak alındığı bu sınıflandırmada zihinsel engelliler, o zamanki deyişle 

idiotlar, yalnızca ses çıkaranlar (konuşamayanlar), tek heceli sözcük 

kullananlar, kısa tümceler kullanan ancak iyi konuşamayanlar olarak 

sınıflandırılmıştır. Esquirol’un yaptığı bu sınıflandırmadan günümüze pek çok 

sınıflandırma yapılmıştır. Bunlardan tıpçılar tarafından yapılan 

sınıflandırmalar genellikle ‘’neden’’e, psikolog ya da eğitimciler tarafından 

yapılan sınıflandırmalar ise ‘’geriliğin derecesi’’ne göre olmaktadır (Eripek, 

1996).    

            Eripek’e (1996) göre, zihin engelliler kendi içlerinde bireysel 

özelliklerine göre farklı kategorilere ayrılır. Zihinsel öğrenme yetersizliğinin, 

zeka düzeylerine göre gruplandırıldığı gözlenmektedir. Zihinsel öğrenme 

yetersizliği, kendi arasında farklı şekillerde gruplandırıldığı da bilinir. Genel 

olarak zihin engelliler, eğitilebilir zihin engelliler, öğretilebilir zihin engelliler 

ve ağır düzeyde zihin engelliler olarak üç gruba ayrılır (Özsoy ve diğerleri, 

2002). 

 

I .II. 1. Eğitilebilir Zihin Engelliler 

            Bu gruptaki bireylere, bireysel olarak uygulanan IQ testinden, 90 ve 70 

arasında bir IQ sonucu elde edildiği söylenebilir. Yaşıtlarına göre zihinsel 

performansları çok aşırı düşük seviyede değildir. Genellikle ilköğretime 

başladıklarında fark edildikleri bilinmektedir. Bu gruptaki bireylerin, özellikle 

okuma-yazma ve temel matematik becerileri, yaşıtlarına göre gerilik gösterir 

(Eripek, 2005). Bu bireylerin genellikle eğitimlerine akranları ile birlikte 

devam ettiği bilinir. Bunun nedeni ise, destek hizmetlerle bu gruptaki 
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öğrenciler kısmen de olsa akranlarını akademik olarak takip edebilirler. 

Eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin öz-bakım becerilerini kazandıkları ve 

yetişkinliklerinde de kısmen de olsa bir işte çalışabildikleri bilinir. 

 

I. II. 2. Öğretilebilir Zihin Engelliler 

            Zihinsel inceleme sürecinde, bireysel olarak uygulanan IQ testinden, 

70 ve 45 arasında bir IQ sonucu elde edildiği bilinir. Yaşıtlarına göre zihinsel 

performansları, kendilerini okul öncesi dönemde belli edecek gerilik gösterir. 

Öğretilebilir zihin engelli öğrencilerin özellikle okuma-yazma ve matematik 

becerileri eğitiminde fazla bir başarı gösteremedikleri bilinir.  

            Bu çocuklar öz-bakım becerilerini kazanabilirler ancak devamlı olarak 

yetişkin kontrolüne ihtiyaç duyarlar. Zihinsel öğrenme yetersizliğinin 

düzeyine bağlı olarak, okuma-yazma ve matematik becerileri kazanamayabilir 

ancak sık karşılaştıkları bazı sözcükleri, işaretleri ve sayıları tanıyabilirler. 

Bazıları da basit düzeyde okuma-yazma ve dört işlem becerilerini 

öğrenebilirler. Bu çocuklar düzeylerine uygun basit iş becerilerini öğrenebilir, 

kendilerine kısmen bir iş edinebilir (Eripek, 2005). 

 

I. II. 3. Ağır Düzeyde Zihin Engelliler 

            Bu gruptaki öğrenciler ağır düzeyde zihinsel performans düşüklüğü 

gösterir.  Bireysel olarak uygulanan IQ testinden, 45 ve daha aşağısında bir IQ 

sonucu elde edilir. Yaşıtlarına göre zihinsel performansları çok düşük 

seviyededir.  

            Özellikle yaşamın ilk yıllarında çok çabuk fark edilirler. Ağır düzeyde 

zihinsel yetersizliğe sahip bireyler sürekli olarak kontrol altında tutulmaya 

ihtiyaç duyarlar çünkü kendileri için gerekli olan temel basit öz-bakım 

becerilerini bile kazanamayabilirler. Okul öncesi dönemde gelişimleri büyük 

ölçüde geridir. Bu gruptaki bireyler ancak denetim altında kendilerine 

bakmayı öğrenirler ve basit düzeyde iletişim kurarlar. Yetişkinlik 

dönemlerinde basit işleri yapabilirler. Yakın zamanlara kadar bu çocukların 

eğitim sürecine alınmamışlardır. Ancak son zamanlarda toplumun bakış açısı 

ve eğitim anlayışındaki değişiklikler bu çocukların eğitimle belli bir aşama 

kaydedebilecekleri anlaşılmıştır (Eripek, 2005). 
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I. III. Zihin Engelliliğin Nedenleri 

            Bugün zihinsel engelliliğin 250’den fazla nedeni bilinmektedir. Ancak 

çoğu zihinsel engellilik durumunda kesin neden ya da nedenler 

bilinmemektedir. Bunların başlıcaları kazalar, hastalıklar, kalıtım, kötü çevre 

ve eğitim yetersizlikleridir. Zihinsel engellilik nedenlerini oluş zamanlarına 

göre doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası nedenler olarak almak 

mümkündür. Zihinsel engellilikle nedenleri arasında bire bir bir ilişki 

bulunmamaktadır. Bu nedenleri önemli risk faktörleri olarak ele almak daha 

doğrudur ( http://karamanegitimuygulama.k12.tr.). 

            Eripek (2005)’ e göre, bugün zihin engelliliğin bilebildiğimiz 250'den 

fazla nedeni vardır. Ancak çoğu zihin engellilik durumunda kesin neden ya da 

nedenler bilinmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (A.B.D.) yapılan 

bir çalışmaya göre hafif derecede zihin engellilerin yarısında, ağır derecede 

zihin engellilerin % 30'unda neden bilinmemektedir. Nedenleri bilmenin iki 

önemli yararı olduğu söylenebilir. Birincisi, nedenler bilinirse en azından bir 

bölümünü önlenebilir, toplum koruyucu önlemler konusunda aydınlatılabilir. 

İkincisi, neden ya da nedenlerin bilinmesi insanlara eğitim konusunda bazı 

ipuçları verebilir.  

 

I. III. 1. Organik Nedenler  

            Organik nedenler biyolojik ve tıbbi nedenleri kapsamaktadır. Ancak 

konu uzun bir nedenler listesi oluşturmaktan çok daha karmaşıktır. 

Oluşturulan bu tür listelerdeki nedenler sıklıkla zihin engellilik durumu ile 

çağrışmakla birlikte, bunların varlığı mutlaka zihin engellilik durumunu 

ortaya çıkarmayabilir ya da ortaya çok daha ağır bir tablo çıkabilir (Eripek, 

2005). 

 

 

I. III. 2. Çevresel Nedenler 

            Zihin engellilerin % 80-85'ini hafif derecede geri olanlar 

oluşturmaktadır. Bunların çoğunluğunda herhangi bir organik nedene 

rastlanamamaktadır. Bu gibi durumlarda neden olarak psikososyal dezavantaj 

gösterilmektedir. Psikososyal dezavantaj genellikle erken çocukluk 
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döneminde yaşanılan yoksul sosyal ve kültürel çevreyi tanımlamaktadır. Bu 

konuda kesin kanıtlar olmamakla birlikte günümüzde hafif derecede zihin 

engellilik durumunda psikososyal dezavantajların önemli rol oynadığına 

inanılmaktadır (Eripek, 2005). 

 

I. IV. Tanılama 

            Zihinsel engelli çocukların uygun eğitim programına yerleştirmenin 

yolu tanılamadan geçmektedir. Tanılamada zihin ve uyum ölçütlerinin yer 

alması ve bu ölçütler arasında orta derecede bir ilişkinin bulunması, zihinsel 

engelli çocukların tanılamalarında bu ölçütlerin ayrı ayrı değerlendirilmesini 

gerekli kılmaktadır (http://ozelcocukveaileler.com ). 

            Türkiye’de zihin engelli çocukların tanılama ve yerleştirme 

çalışmaları, rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yürütülmektedir.  

Bireyin sahip olduğu engelin belirlenmesi ve bu engelin derecesinin ortaya 

konması amacıyla bireylere çeşitli test ve ölçekler uygulanmakta bu 

ölçümlerin sonucunda birey uygun eğitim kurumlarına yönlendirilmektedir. 

Zihin engeli tanısı, hekim tarafından konulduktan ve gerekli tıbbi yapıldıktan 

sonra çeşitli disiplin alanlarından oluşan bir ekip ve çocuğun ebeveynlerinin 

katılımı ile çocuğun ihtiyacı olan özel eğitim hizmetleri belirlenir ve planlanır. 

Bu ekipte genellikle, okul psikoloğu, sınıf öğretmeni ve bir okul yöneticisi 

bulunur. Çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak sosyal çalışmacı, konuşma 

terapisti veya fizyoterapist, beden eğitimi Öğretmeni, okul danışmanı ve 

hemşire bulunabilir. Disiplinler arası ekibin çok önemli iki işlevi vardır. 

Birincisi çocuk bir özel eğitim programına yerleştirilmeden önce zihin engeli 

ölçütlerini karşılayıp karşılamadığına yani zihin engeli gösterip 

göstermediğine karar vermek, ikincisi ise uygun eğitim programı geliştirmek 

ve uygulayabilmek için çocuğun eğitsel gereksinimlerini belirlemektir (Vuran, 

2002).   

            Okullaşma süreci içinde, zeka özürlü çocukların normal çocuklar ile 

bir arada eğitim görmelerinin ve yetiştirilmelerinin sorunlara neden olması 

yüzünden, bu çocukları normallerden ayırmak ve engel derecelerine göre 

sınıflandırmak amacı ile Fransız Psikolog Alfred Binet tarafından zeka yaşı 

kavramı ortaya atılmıştır. Yine ilk bireysel zeka testi de Binet tarafından 
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hazırlanmıştır. Binet' e göre normal zekalı bir çocuğun zeka yaşı ve takvim 

yaşına eşittir. Bu görüşten hareketle, zeka engelli bir çocukta zeka yaşının 

takvim yaşından daha küçük olduğunu söylemiştir. Üstün zekalı bir çocukta 

ise durum tersinedir. Yani zeka yaşı takvim yaşından büyüktür. Buna bir 

örnek verilirse, 10 yaşındaki bir çocuk 8 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip 

ise takvim yaşı 10, zeka yaşı da 8 demektir ki bu da çocuğun zihin engelli 

olduğunu gösterir. Zeka yaşı ile takvim yaşı arasındaki orana intelligence 

Quotient (IQ) yani zeka bölümü (ZB) denilmektedir. Normal insanlarda bu 

oran 1'e eşit olup, ondalık rakam kullanılmaması için 100 ile çarpılmaktadır. 

Dolayısıyla insanlardaki zeka 100 kabul edilmektedir. Normal zeka ise 90 ile 

110 arasında yer almalıdır. Zeka özrü ile ilgili sınıflandırılmalar bu 

ortalamaya göre yapılmaktadır. Yani zeka testlerinin uygulanması sonucunda 

90 rakamının altında elde edilen her rakam belli derecedeki zeka yetersizliğini 

ifade etmektedir (http://www.berkeegitim.com.tr/berke.php?syf=4&brky=2). 

 

I. V. Türkiye’de Zihin Engellilerin Eğitimi 

            Eripek’e (2005), göre Türkiye'de zihin engellilik durumu tek bir 

boyutta, zekâda gerilik boyutunda ele alınmaktadır. En azından uygulamadaki 

durum budur.  Zihin engellilerin büyük çoğunluğunu hafif derecede olanlar 

oluşturmaktadır. Bunların yanında ağır ve orta düzeyde olan zihin engellilerin 

sayıca daha az olduğu söylenebilir. Hafif derecedeki zihin engelli öğrencilerin 

fark edilmeleri çoğu kez ilköğretim öncesinde mümkün olamamaktadır. 

Çünkü bu çocuklar okul öncesi dönemde yaşıtlarından farklı davranışlar 

göstermemektedirler ya da gösterdikleri farklılıklar çok azdır, dolayısıyla 

gözden kaçmaktadırlar. Ancak okula başlandığında yaşanan yoğun okuma-

yazma ve akademik öğrenme yaşantıları, bu çocuklar ile yaşıtları arasındaki 

farkı daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Gerilik durumları orta ve ağır 

derecede olan zihin engelli çocuklar çoğu kez okul öncesinde farkına 

varılırlar. Çünkü yaşıtları ile aralarında gözle görülebilecek ciddi farklılıklar 

vardır. 

            Türkiye’de ki zihinsel engelli çocuklara yönelik özel eğitim hizmetleri, 

hafif derecede zihinsel engelliler dikkate alındığında özel sınıflarda; orta 

derecede zihinsel engelli çocuklar dikkate alındığında ise gündüzlü özel 

 

http://www.berkeegitim.com.tr/berke.php?syf=4&brky=2
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okullarda yoğunlaşmaktadır. Özel sınıfları bitiren öğrencilerin bir bölümü 

eğitilebilir çocuklar meslek okullarına devam etmektedirler. Devletin sunduğu 

bu hizmetlerin yanı sıra üniversitelerin, özel ve gönüllü kuruluşların 

bünyesinde çoğu gündüzlü, okul ya da merkezler bulunmaktadır 

(Eripek,1996).  

            Son yıllarda kaynaştırma ilkesi uyarınca bu çocukların eğitim 

gereksinimlerinin onları yaşıtlarından ayırmadan, normal sınıflarda 

karşılanmasına özen gösterilmektedir. Ancak gerekli olan destek 

hizmetlerinin, kaynak oda, özel eğitim danışmanlığı ya da materyallerin 

sağlanmasında ciddi problemler olduğu söylenebilir (Sarı, 2005).  

            Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.), e göre başarı için gerekli temel 

becerileri sağlamak üzere hizmet veren kurumlardan olan eğitim uygulama 

okulları, genel eğitim programlarından yararlanamayan okul öncesi ve zorunlu 

ilköğretim çağındaki, ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan 

çocukların eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda 

öğrencilerin, öz-bakım ve temel yaşam becerileri ile işlevsel akademik 

becerilerini geliştirerek, topluma uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Okul 

programı, zihin engelli çocukların bireysel yeterliliklerine dayalı 

bireyselleştirilerek grup ve bire bir eğitim etkinlikleri şeklinde yürütülür 

(MEB, 2004). 

 

I. V. 1. Zihin Engellilerin Eğitim Gereksinimleri 

            Cavkaytar’a (2005) göre zihinsel engel, gelişim süreci içinde zekâ 

düzeyinin normalin altında olmasının yanı sıra uyumsal davranışlarda da 

yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanabilir. Ayrıca zihin engellileri 

zekâ ve uyumsal davranışlarında yetersizliklerin olması yanında eğitim 

performanslarında da önemli derecede gerilik gösteren çocuklar olduğu 

söylenebilir. Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi engelli çocukların 

eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını 

sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla 

bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Eripek’e (1996), göre, zihin engellilerin 

eğitim gereksinimleri onların bazı özelliklerine göre farklılaşabilmektedir. 

Zihin engelliler homojen bir grup olmadığından, çeşitli özelliklerine bağlı 
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olarak kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar göstermektedirler. Bu 

farklılıklar, onların toplum yaşamına hazırlanmalarında gerekli olan birçok 

beceriyi öğrenmede başkalarının yardımına daha fazla gereksinim 

duymalarına yol açabilmektedir. Özellikle, diğer bireylerin kendi başlarına ya 

da çok az yardımla öğrendikleri birçok beceriyi zihin engelli çocuklar kendi 

başlarına öğrenmede ya da az bir yardımla üstesinden gelmede güçlük 

çekebilmektedirler. Dolayısıyla zihin engelli bireylerin eğitim 

gereksinimlerinin belirlenebilmesi için, çok yönlü ve disiplinler arası bir  

yaklaşım doğrultusunda, AAMR’nin (1992) tanımı ve bu tanımın   

uyarlanmasındaki varsayımların dikkate alınması önerilmektedir.                               

Sarı’ya (2003) göre zihin engelli bireylerin aile üyesi, işçi, öğrenci, boş zaman 

etkinliklerine katılımcı olma, tüketicilik ve vatandaşlık gibi toplumsal rolleri 

üstlenebilmeleri için tam bağımsızlık kazanmaları önemli olmaktadır.  

           18 Ocak 2000 tarihli ve mükerrer 23937 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe konulan MEB Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğindeki tanıma göre kaynaştırma (entegre eğitim), özel eğitim 

gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve 

öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın 

eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim 

hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Diğer bir tanımla 

kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak, 

tam ya da yarı zamanlı olarak kendisi için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan 

normal eğitim sınıflarında eğitim görmesidir. 

 

I. VI. Zihin Engellilerin Eğitim Ortamları 

            Zihin engelli bireyler, farklı zihinsel, sosyal, bedensel ve duygusal 

gelişime sahip olduklarından dolayı akranları ile aynı yaşlarda ve ortamlarda 

eğitim aldıkları söylenemez (Sarı, 2003). Öğrenme yetenekleri, fiziksel ve 

sosyal-duygusal gelişimlerine uygun olan eğitim hizmetlerinden 

yararlandırıldıkları söylenebilir. Zihin engelli bireylere genelde normal ve özel 

sınıflarda okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeylerinde eğitim olanakları 

sağlanılmaktadır (Eripek, 2005). 
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            Türkiye’de zihin engelli bireylerin eğitiminde kaynaştırma eğitimi 

temel alınmakla birlikte bunun yanı sıra farklı merkezlerde eğitim aldıkları da 

bilinir. Zihin engelli bireylerin eğitim ortamlarını; okul öncesi eğitim, 

ilköğretim okulu içerisinde normal sınıfta, ilköğretim okulu özel eğitim 

sınıfında,  eğitim ve uygulama okulları, korumalı iş yerleri, iş eğitim 

merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri başlıkları 

altında toplanabilir.  
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                   BÖLÜM II  
               ZİHİN ENGELLİLER ve OKUMA ÖĞRETİMİ 

 
 

            Bu bölümde okumanın tanımı, okumanın türleri, okumanın amaçları, 

ilk okuma ve yazma öğretimi yaklaşımları, ilk okuma ve yazma öğretiminde 

kullanılan ses temelli cümle yöntemi, Türkiye’de ilk okuma ve yazmanın 

tarihsel gelişimi ve zihin engellilerin ilk okuma süreci açıklanmıştır. 

 
II. I. Okuma 

            Akyol’a (2007) göre okuma; ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve 

okuyucu arasındaki iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç 

doğrultusunda, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecidir. 

Okuma becerisi akademik, sosyal, siyasal ve kişisel değerlere sahiptir. 

Çocuklar okula başlar başlamaz okumanın öğretilmesine büyük önem ve 

ağırlık verilmektedir. İlköğretimde okuma becerilerini uygun şekilde kazanıp 

yeterince geliştiremeyenler daha sonraki öğretim dönemlerinde ve diğer 

alanlarda başarısız olabilmektedirler. Okuma becerilerinin kazanılması ve 

kullanımı günlük yaşantı açısından önemlidir. Caddelerdeki trafik işaretlerini, 

satış ilanlarını okuyup anlamayan insanlar için hayat kolay olamaz. Günlük 

gazeteleri etkili bir şekilde okuyup faydalanmak, televizyonda izlenen bir 

diziyi anlamak, reçetelerdeki açıklamaları kavramak, vatandaşlık haklarını ve 

sorumluluklarını bilmek hep okuma ve anlama becerilerini gerekli 

kılmaktadır. 

            Ünalan’a (2001) göre, kelimeler zihnimizdeki tanıma merkezinde 

değerlendirilir. Zihin yeni karşılaştığı kelimelerle ilgili bilinçaltında var olan 

kelimeyi çağrışım yoluyla bilinç üstüne çıkarır. Kelime ilk defa karşılaşılan 

bir kelime ise zihin orada takılır. Bu nedenle ilk okumaya çocuğun zihin 

dünyasında var olduğu varsayılan kelimelerle başlanmalıdır.  

            Okuma, bir yazıyı, cümleyi ya da kelime ve harfleri bütünüyle 

noktalama işaretlerine de dikkat ederek görme algılama ve kavramadır. 

Okuma, bilişsel ve psiko-motor becerilerin ortak çalışması ile yazılı 

sembollere anlam verme etkinliğidir (Demirel, 2002). Binbaşıoğlu da (2004) 
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okumayı, ‘‘okuma yazılı işaretleri zihnimizde, anlama çevirme işlemidir’’ 

olarak tanımlamaktadır. 

                  II.I.1. Okumanın Türleri 

            Bireylerin dünyasını genişleten, kişiliğini biçimlendiren ve toplumla 

iletişimini kuvvetlendiren okuma, yoğun ve yaygın olabileceği gibi, sesli 

okuma ve sessiz okuma olarak da çeşitlendirilir (Demirel, 2004). Sesli okuma, 

yazının doğru ve konuşma dilinin özelliklerini yansıtacak biçimde 

seslendirilmesinin sesli okumanın amacı olduğu söylenebilir. Sesli okuma 

dinleyenlere, etkili dinleyebilmesi ve zevk vermesi bakımından önemli 

olmaktadır. Aynı zamanda dinleme alışkanlığının kazandırılmasında da etkili 

olmaktadır. “Sesli okuma, gözle algılanıp zihinde kavranan kelime ve kelime 

gruplarının konuşma organları ile söylenmesidir” (Ünalan, 2001). 

Keskinkılıç’a  (2004) göre sesli okuma, gözle algılanan sözcük ya da 

cümlelerin zihinde kavranıp konuşma organları ile söylenmesidir. Sesli 

okumada amaç yazının, konuşma dilinin özelliklerini yansıtacak şekilde 

okunmasıdır. 

            Sessiz okuma ise, herhangi bir şekilde konuşma organlarının hareket 

ettirilmeden gözle ve zihinle yapılan okuma faaliyeti olarak tanımlanabilir. 

Hızları bakımından düşünüldüğünde sessiz okuma çok hızlıdır. Ancak sesli 

okuma kazanılmadan sessiz okuma kazanılmaz. Sessiz okumada amaç 

bireylere okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Sessiz okuma, konuşma öğelerini 

kullanmadan, okumada sadece görsel ve zihinsel algılama söz konusudur. Bu 

durum hızlı okumayı sağlar (Köksal, 2003).  

            Bir başka anlatımla, sessiz okuma, herhangi bir ses organını hareket 

ettirmeden yalnız gözle yapılan okumadır. Sessiz okuma, bireylerin 

yaşamlarında sesli okumaya göre daha fazla yer tutar. Sessiz okuma, sesli 

okumaya göre okunan sözcük ya da cümleyi daha çabuk anlama olanağı 

sağlar (Keskinkılıç, 2004).  

 
                  II. II. Okumanın Amaçları 

            Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Türkçe Öğretim 

Programı çerçevesinde okumanın amaçları şu şekildedir;  
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1- Türkçeyi doğru ve etkili kullanmamızı sağlayan okuma, yazma, 

konuşma, dinleme, görsel okuma ve sunu gibi temel becerileri 

kazandırarak, Türk dilini sevdirmek, 

2- Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerleri kavratmak, 

3- Öğrencilerin sözlü anlatımlarını geliştirerek, yazılı anlatıma hazırlamak, 

 4- Büyük ve küçük temel bitişik eğik harflerin yazılış şekillerini ve                      

yönlerini kavratarak, yazı becerilerini geliştirmek, 

5- Seslerin doğru çıkarılışını, harf hece, kelime, cümle ve metinlerin doğru 

okunuşunu öğreterek, çabuk ve anlamlı okumayı geliştirmek, 

6- Bildiği ve öğrendiği kelimeleri de kullanarak düzeyine uygun bir 

hikaye, metin veya masalı anlama ve anlatma becerilerini kazandırmak. 

7- Kelime hazinesini geliştirmek, 

8- Okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak, 

9- Okuma ve yazmayla ilgili araç ve gereçleri doğru ve ekonomik bir 

şekilde kullanma becerilerini kazandırmak, 

10- Görseller üzerinde konuşturarak anlatım ve gözlem becerilerini 

kazandırmak ve geliştirmek (M.E.B. 2004). 

 
 
                  II. III. İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Yaklaşımları 
 

            İlk okuma öğretiminde temel olarak alınan üç yaklaşım vardır. Bunlar;  

           1) Parçadan Bütüne Yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre okuma, sembolleri 

(harf, kelime, resim) sese çevirmektir. Temel unsur yazılı kodu 

çözümleyebilmektir. Bu süreçte okuyucu önce sesleri ve heceleri, sonra 

kelimeleri, daha sonra da cümleleri tanıyıp ayırt ederek anlar. Harflerin 

seslendirilmesi ve kavranılması sağlandıktan sonra heceler, kelimeler, 

cümleler ve paragraflar kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru oluşturulur. 

Bu modelin en önemli temsilcilerinden birisi Gough’dır  (Akyol, 2001).  

            Calp’e (2003) göre, harflerin bir işareti, bir sesi ve adı vardır. Örneğin, 

‘s’ bu harfin işareti, ‘ssss’ bu harfin sesi, ‘se’ bu harfin adıdır. İlk okuma-

yazma öğretiminde harflerin işaretleri ve sesleri kavratılmalı, ancak adları 

kesinlikle öğretilmemelidir. 
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            2) Bütünden Parçaya Yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre okuma süreci, 

anlam kurma süreci olarak kabul edilmektedir. Bilişsel yetenekler, dile ait 

bilgiler ve ön bilgi, okumada temel unsurlardır. Bütünden parçaya yaklaşımı 

öğrenci merkezlidir. Bu modele göre okuyucu biraz grafik bilgisine sahip 

olduktan sonra okuduğu materyal hakkında hipotezler kurmaya başlar. Süreç 

ilerledikçe okuyucu hipotezini daha iyi hale getirir, doğrular veya reddeder. 

Bu yaklaşımda okuyucu önce cümleyi tanır daha sonra cümle sırasıyla kelime, 

hece ve harfe kadar parçalanır ve öğrenci son olarak harfi kavrar. Bu 

yaklaşımın en önde gelen isimlerinden birisi de Smith’dir (Akyol, 2001). 

            3) İnteraktif Yaklaşım: Bu anlayışa göre okuma doğrusal bir süreç 

değildir. Bu yaklaşım önceki iki yaklaşımın bir karmasıdır. Okuyucu ne 

parçadan bütüne yaklaşımında olduğu gibi sadece ses, harf, hece, kelime ve 

cümleleri öğrenerek, ne de bütünden parçaya yaklaşımında olduğu gibi kısa 

metin ve cümlelerden kelimelere doğru hareket ederek okuma becerileri 

kazanır. Her iki anlayışla ilgili süreçler birlikte kullanılmaktadır (Akyol, 

2001).  

 

II. IV. Türkiye’de İlk Okuma ve Yazmanın Tarihsel Gelişimi 

            Güleryüz’e (1998) göre Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından 

itibaren okuma-yazma öğretiminde farklı yöntem arayışları başlamıştır. 

Tarihsel süreç içerisinde birden çok yöntem uzun uygulamalar sonucunda 

aşılarak, okuma-yazmayı daha kısa süre ve anlamlı bir şekilde nasıl 

öğrenileceği konusunda tartışmalar olmuştur. 

            Cumhuriyetin yenilikçi anlayışı okuma-yazma öğretiminde de kendini 

hissettirmiştir. Okuma-yazma öğretimi ile ilgili olarak 1924 yılında bir kongre 

yapılmıştır. Ses ve sözcük yöntemine ilişkin birçok açıklama yapılmıştır. 

Önceleri sözcük yöntemi yoğun bir şekilde eleştirilmiş olmasına rağmen kısa 

sürede birçok taraftar bularak okuma-yazma öğretiminde kendini 

hissettirmiştir (Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). 

            Okuma-yazma öğretiminde ses ya da sözcük yönteminin kullanılması 

1924 ilkokul programında öğretmene bırakılmıştır. Sözcük ve karma yöntem 

1926 ilkokul programında öngörülmüştür. Cümle öğretimi ile okuma-yazma, 
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1936 yılında esas alınmıştır. 1948 ve 1982 ilkokul programında da aynı 

şekilde devam etmiştir (Güleryüz, 2002).   

            İlköğretim Programı (2004) 2563 sayılı tebliğler dergisinde yer alarak 

Türkçe dersi öğretim programı değişmiştir. Bu karara göre cümle çözümleme 

yöntemi yerini ses temelli cümle yöntemine bırakmıştır. 2004 yılından bu 

yana Türkiye’de ses temelli cümle yöntemi kullanılmaktadır. 

  
                  II.V. Zihin Engellilerin İlk Okuma ve Yazma Süreci 

            Zihinsel engelli çocukların anne babalarının en çok merak ettikleri 

konulardan birisi, çocuklarının okumayı öğrenip öğrenemeyecekleridir. 

Zihinsel engelli çocukların büyük bir bölümünü oluşturan hafif derecede 

zihinsel engelli çocuklar genellikle okumayı öğrenmektedirler. Okumayı 

öğrenemeyenlerde problem, zeka geriliğinden çok yetersiz güdülenme ve 

uygun olmayan öğretim yöntemlerinin uygulanmasıyla açıklanmaktadır 

(Eripek, 1996). 

 Eğitim insanın doğumuyla birlikte başlayarak hayatı boyunca devam 

eder. Bireyin eğitim öğretim programlarıyla tanışması ise, okulöncesi eğitimle 

başlayarak ilköğretimle devam etmektedir. Okulöncesi programlarında 

çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini 

ilerletmeyi amaçlayan programlar uygulanarak aynı zamanda okuma-yazma 

çalışmalarına hazırlık yapılmaktadır (Akyol, 2001). 
 Çeşitli nedenlerle okuma ve yazmayı öğrenemeyen çocuklarda da 

genellikle zihinsel bir geriliğe rastlamak mümkün olabilir. Zihinsel gerilik ya 

da başka nedenlerden dolayı okuma- yazmayı öğrenemeyen öğrencilere, 

destek eğitim ya da özel eğitim sınıflarında farklı uygulamaların yapılması 

gerekir (Sarı, 2003). 

  Sarı’ya (2003) göre, Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencinin 

okuma-yazmayı öğrenmiş olması kendine güveninin artmasına ve buna bağlı 

olarak sosyalleşmesine katkıda bulunur, çevresini genişletir, zihinsel ve motor 

gelişimine yardımcı olur, yaşamını kolaylaştırır. Zihinsel öğrenme yetersizliği 

olan çocukların okuma-yazma öğretiminde çok daha dikkatli bir hazırlık 

devresi gerekmektedir. Bu nedenle algının her alanında (görsel, işitsel, 

dokunsal) eğitim verilmeli ve çocuğun gereksinimlerine uygun yöntemler 
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kullanılmalıdır. Çocuğun tüm yeterlilik ve yetersizlikleri belirlenmeli ve 

hedefler bu gelişimsel düzey temel alınarak saptanmalıdır. Ağır düzeyde 

zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların okuma-yazmada gösterecekleri 

başarıyı, zekâ bölümlerinin ölçüt alındığı gruba göre belirlemek doğru olmaz. 

Çünkü her çocuk bireysel ve çevresel özellikleriyle belirli bir gruptan çok 

kendisini temsil etmektedir. Bu nedenle okuma-yazma çalışmaları bireysel 

farklılıklara göre plânlanırken aynı takvim ve zekâ yaşındaki çocukların farklı 

düzeylerde olduğu her zaman hatırda tutulmalıdır. Burada üzerinde durulması 

gereken nokta öğrencinin neleri yapamayacağı değil neleri yapabileceğidir.  

            Toplumsal iletişimde önemli bir rolü bulunan ve Türkçenin doğru ve 

etkili kullanılabilmesi için, okuma ve yazma öğretiminde kullanılan yöntemin 

uygunluğunun etkili olacağı söylenebilir. Okuma-yazma öğretiminde 

öğrencilerin geç ve güç okumasını engellemek için öğretmenlerin eğitim ve 

öğretim alanında meydana gelen gelişimleri takip etmekle birlikte, uygun 

yöntemi seçmeye özen göstermesi ve kullandığı yöntemi sık sık 

değiştirmemesi gerekir (Cemaloğlu, 2001).  

            Lewis’in (1991) belirttiğine göre geç öğrenen çocuklar, sınıfta veya 

sınıf dışı etkinliklerde bir desteğe gereksinim duymaktadırlar. Zihin engelli 

öğrencilere Türkiye’de de farklı şekillerde destek verilmektedir. Zihin engelli 

çocuklar okullarda normal sınıf içerisinde kaynaştırma eğitimi ya da okullarda 

özel eğitim sınıfı adı altında eğitim alabilmektedirler. Özel eğitim sınıflarında 

eğitim gören zihin engelli öğrencilerin eğitimlerinde, okullarda uygulanan 

programların yavaşlatılmış şeklinde verilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. 

Zihin engelli öğrenciler bu sınıflarda özellikle akademik (okuma-yazma, 

matematik, hayat bilgisi) dil gelişimi, sosyal ve duygusal alanlarda eğitim 

aldıkları bilinmektedir (Akt: Sarı, 2003). 

            Özel eğitim sınıflarında eğitim gören bu öğrencilere, bu sınıflarda 

gördükleri eğitim aracılığıyla yaşamlarının diğer dönemlerinde başarılı 

olabilmeleri için farklı yöntem ve tekniklerle akademik çalışmalar 

kazandırılmaya çalışıldığı görülebilir. Özellikle zihin engelli öğrenciler okuma 

ve yazmayı yaşıtlarına göre daha uzun süre ve güçlükte kavradıkları için, bu 
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sınıflarda okuma ve yazma öğretiminin nasıl, hangi yöntem ve tekniklerle 

kazandırıldığının merak edildiği söylenebilir.  
            Zihin engelli Çocuklarda Okuma-Yazma Öğretiminin Amacını, duygu 

ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için, çevresiyle iletişim kurabilmesi, 

duyduğu ve gördüğü sesli sembolleri kurallara uygun, düzgün bir şekilde 

yazabilmesi, yazdıklarını okuyarak anlamlandırmaları olarak ifade edebiliriz. 

Okumayı öğrenmeye hazır olma, takvim yaşından çok zeka yaşıyla ilgilidir. 

Bu nedenle normallerde genelde 6 olan okumaya hazır olma yaşı, hafif 

derecede zihinsel engellilerde 8, bazen 11 yaşına değin gecikebilmektedir 

(Eripek, 1996). Pratikte çok az sayıda orta derecede zihinsel engelli çocuğa 

okuma becerisi kazandırılabilmektedir. Bu beceriler, çocuğun bağımsız 

işlevlerde bulunabilmesi ve tehlikelerden korunabilmesi için gerekli olan ‘’ 

dur’’, ‘’giriş’’, ‘’erkekler’’, ‘’dikkat’’, ‘’ölüm tehlikesi’’ gibi bazı uyarıcı 

işaretleri okumadan, basit okuma materyallerini okumaya değin uzanmaktadır. 

Burada basitliğin ölçüsü, okuma materyalinin birey için anlamlı ve bilinen 

olmasıdır (Eripek, 1996). 

            Okuma ve yazmayı geç öğrenen zihin engelli çocuklarda okuma ve  

yazma ile ilgili benzerlikler bulunduğu bilinir. Tilstone’a (1991) göre okuma-

yazma güçlüğü olan çocukların okuma ve yazmalarında bazı ortak noktaların 

olduğuna dikkat çekmiştir. Bu ortak noktalar, ünlü harflerin telaffuzunda 

zayıflık, konuşulan seslerin yazılı durumlarla eşleştirilmesi konusunda 

zayıflık, zayıf vurgu, harfleri tanıma ve yazma becerilerindeki yetersizlikler 

olarak belirtilmiştir.  
            Zihin engelli çocuklar, yazma becerilerinde değişik güçlükler 

yaşayabilirler. Genellikle zihin engelli çocuklar, kas gelişimiyle ilgili 

yetersizliklerden dolayı, kalemi kurallarına uygun tutmada sorun yaşayabilir, 

satır üzerinde başlangıç ve bitişi ayarlayamayabilir, yazma becerileriyle ilgili 

görevi veya ödevi belirlenenden daha geç süre içinde tamamlayabilirler. 

Özelliklede ezbere yazma becerilerinde harflerin yerlerini karıştırdıkları, fazla 

harf ekledikleri ya da atladıkları görülebilir. Pek çok engelli birey yeni bir 

beceri kazanmada ya da kazandığı becerileri diğer becerilere uyarlamada ve 

kendi becerilerini değiştirmede zorlanabilir. Engelli bireylerin eğitimcileri, bu 

gerçekleri göz önünde bulundurarak engelli bireylerin özelliklerine göre 
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okuma ve yazma programları kullanmalıdır (Cohen ve Plaskon 1980). Uygun 

okuma-yazma stratejisi ve materyaller ile sınıf içi yardımlar yapılmasının, 

zihin engelli çocukların okuma ve yazmalarının geliştirilmesine büyük katkısı 

olacaktır (Akçamete, 2003). 

            Zihin engelli çocuklar okuma ve yazmayı öğrenebilir. Ancak normal 

yaşıtlarından farklı olarak farklılaştırılmış yöntem, farklılaştırılmış materyal 

ve daha fazla süreye ihtiyaç duydukları söylenebilir. Zihin engelli çocuklarda 

okuma-yazma becerilerini kazanmada gecikme durumu görüldüğünde, 

öğrenme özellikleri düşünüldüğü zaman bu çocuklara okuma-yazma 

öğretiminde uygun yöntem seçimi de çok önem kazanmaktadır (Sarı, 2003). 

            Okuma ve yazma sesli sembollerin zihinde çeşitli süreçlerden geçerek 

anlamlandırılmasıdır. Okuma ve yazmanın öğrencilere kazandırılmasında 

öğretmenler farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Okuma ve yazma öğretimi 

alanında çalışan bilim adamları daha kısa sürede öğrencinin zihinsel, 

bedensel, duygusal ve sosyal gelişimine en uygun olan öğretim yöntemini 

belirlemek için çalışmışlardır (Çelenk, 2003). 

            Özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin zihin engelli çocuklara okuma ve 

yazmayı nasıl, hangi yöntemlerle öğrettikleri önemli olmaktadır. Türkiye’de 

İlköğretim okullarında 1164 özel eğitim sınıfı olmasına rağmen öğretmenlerin 

ortak bir yöntem etrafında birleşmedikleri gözlenmektedir 

(http://orgm.meb.gov.tr,  2007). 

 
 
                  II. VI. Amaç 
 

 Bu araştırmanın amacı, özel eğitim sınıflarında öğrenim gören 

eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerilerinin kazandırılmasında 

sınıf öğretmenlerinin, öğretim süresince kullandıkları tekniklere ilişkin 

görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 

sorularına cevap aranmıştır. 

1. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken 

hangi teknikler kullanılmaktadır? 

2. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken 

öğretmenler tarafından en çok hangi teknikler kullanılmaktadır? 
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                  II. VII. Önem 

           Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bulgularla, eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma öğretimi yapan öğretmenlerin kullandıkları 

tekniklerin ortaya çıkması beklenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 

eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin ilk okuma öğretimlerine yönelik ortaya 

atılan yeni öğretim tekniklerinin bu alana ışık tutması beklenmekte ve bu konu 

hakkında araştırma yapmak isteyenlere temel oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

II. VIII. Sınırlılıklar  

           Araştırmaya görüşmeci olarak seçilen öğretmenlerin konu ile ilgili 

yeterli bilgilere sahip olmamaları,  

           Araştırmacının maddi yetersizlikleri nedeniyle görüşme yapılan 

öğretmen sayısının 26 ile sınırlı kalması, 

           Araştırma konusuyla ilgili kaynakların yetersizliği ve kolay 

ulaşılamaması, bu araştırmanın sınırlılıklarıdır. 

 

 

II. IX. Tanımlar 

 

Zihin Engelli Öğrenci : Zihin engellilik, var olan becerilerdeki belirgin 

derecedeki sınırlılık olarak  tanımlanmakta, bu bireyler iki ya da daha fazla 

uyumsal davranışta yetersizlikle birlikte ortaya çıkan zihinsel işlevlerde 

belirgin derecede yetersizliği olan bireylerdir (AAMR, 1992). 

 

Okuma : Ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki iletişime 

dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda, düzenli bir ortamda 

gerçekleştirilen anlam kurma sürecidir (Akyol, 2006) 

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için 

dersin içeriğini öğrencilere aktarmak için kullanılan tekniklerdir (Evans, 2007). 
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                                       BÖLÜM III  

                                        YÖNTEM 

                                           

            Bu bölümde, yapılan araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama 

araçları ve verilerin analizleri açıklanmıştır. 

 
III. I. Yöntem 

            Bu araştırmada ‘Nitel Araştırma Yöntemi’ kullanılmıştır. Bu 

araştırmada nitel yaklaşımla veri toplanması ve hazırlanması seçilen çalışma 

grubundan daha detaylı ve zengin bilgiler alınabilmesi içindir. 

 

III. II. Çalışma Grubu 

            Bu araştırmanın çalışma grubu Adana, Mersin ve Karaman illerinde 

bulunan ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır.  

Aşağıdaki tabloda çalışma grubu öğretmen sayıları ve çalışılan okul sayıları 

ilçelere göre belirtilmiştir.  

Cinsiyet İller Okul Sayısı Görüşülen Öğretmen Sayısı 
E 

 

K 

Adana 8 8 6 2 

Mersin 10 13 8 5 

Karaman 5 5 3 2 

Toplam             23                         26  17  9 

                            
 Tablo. I; Araştırma yapılan illere göre çalışılan okullar ve öğretmen sayıları 

(Bakınız Ek 2). 

 

                  III. III. Veri Toplama Araçları 

            Bu araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemi için 

araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ 

geliştirilip uygulanmıştır. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, önce alan 

yazında ortaya çıkan durumlar titizlikle analiz edildikten sonra oluşturulup, bu 
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formda sorular belirlenmiştir (Bk. Ek.1). Soruların belirlenmesi ve ipuçlarının 

ortaya çıkarılması amacıyla pilot bir çalışma yapılmış, bu pilot çalışmada iki 

sınıf öğretmeni, bir özel eğitim uzmanı ve tez danışmanı ile görüşmeler 

yapılmış ve eğitilebilir zihin engellilere ilk okuma öğretiminde kullanılan 

teknikler hakkında kapsamlı olarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda iki ana temel soru sorulup, bu sorularla, 

özel eğitim sınıflarına devam eden eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk 

okuma öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları teknikler belirlenmeye 

çalışılmıştır (Bakınız Ek.1 ve Ek.5). 

 
                  III. IV. Verilerin Analizi 

            Bu araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan 

‘görüşme’ yöntemi içerisinden ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ 

aracılığı ile toplanmıştır. 

            Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve kayıt edilen veriler tek 

tek dinlenerek yazılı metinler haline getirilmiştir. Kayıtların transkriptleri 

‘içerik analizi’ yöntemiyle analiz edilmiştir. Bunun için cümle analizi 

yapılarak cümleler kodlanmıştır. Kodlamalar daha sonra içeriğe uygun 

düzenlenerek kesit alma yöntemi ile bulgular kısmında sunulmuştur. 

Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma öğretimi yapan öğretmenlerin 

kullandıkları öğretim teknikleri ve sıklıklarını belirten tablolar ekler 

bölümünde sunulmuştur (Bakınız Ek.3 ve Ek.4). 
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                                      BÖLÜM IV  

                                     BULGULAR                                

            Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken 

kullanılan tekniklere ilişkin öğretmen görüşleri sorulara göre analiz edilmiştir. 

 

IV. I. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri 

kazandırılmasında kullanılan tekniklere ilişkin öğretmen görüşleri 

            Araştırma sonrasında elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin 

eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken farklı 

teknikler kullandıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri sonucu ortaya 

çıkan teknikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

IV. I. 1. Görsel Eşleme Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin yaklaşık yarısı (12: %46) eğitilebilir 

zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken görsel eşleme 

tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu teknikle öğrencilerin sesleri daha 

kolay hissettiklerini belirtmişler, bu tekniğin öğrencilerin dikkatlerini çekme 

açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu tekniğin kullanım amacının, 

öğrencilere gösterilen resimler, maketler ya da diğer görsel modellerle 

öğretilmek istenen sesin, öğrenciler tarafından eşleştirilmesi ve bu resim ve 

modelleri ifade eden kelimeler içerisindeki sesi öğrencilerin tanımasını 

hissetmesini sağlamaktır. Bu tekniğin öğretmenlerce kullanımının yaygın 

olduğu bulgularla tespit edilmiştir. Bu teknik ile ilgili elde edilen bulgulardan 

bazı kesitler aşağıda örnek olarak belirtilmiştir. 

            Öğretmenler bu teknikle öğrenciden gördüğü nesne ile kendisine 

verilen sesi eşleştirmesini amaçlamıştır. 

 
               ‘‘O sesi çağrıştıran bir resim yapıştırıyorum. Sonra o resimde gördüğümüz neyse 

onu söylüyoruz hep beraber. Hep bir ağızdan, mesela telefon resmiyse bu telefon diye yüksek 

sesle telaffuz ediyoruz, sonra ben telefonla ilgili şeyler anlatıyorum dikkatlerini çekmek için. 

Sonra ben o kelime içinde hangi sesi vereceksem o harfin altını çiziyorum daire içine 
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alıyorum, ben okuyorum harfi yani seslendiriyorum sonra da öğrenciler tekrarlıyorlar. Bol bol  

tekrarlıyoruz’’ ( Öğretmen, 6). 

              ‘‘Mesela çizimler maketler kullanıyorum ben. Ya da canlı materyaller getiriyorum 

sınıfa. Örneğin ‘’P’’ sesini vereceksem pamuk, pipet, portakal falan getiriyorum. Olmazsa 

bunlar elimde çizimleri gösteriyorum çocuklara. Çocuk bu sesi kavrayana kadar sürekli 

çıkarıyorum sesi, tabi onlarla beraber, çocuklarda tekrar ediyor. Balık modelim var hocam. 

Bir kutu var, içinde renkli balık şeklinde kesilmiş kartonlar var, her birinin üstünde sesler, 

heceler ve kelimeler yazılı Bir de oltaya benzer bir çubuğumuz var ucu çengelli. Öğrenci bu 

çubukla kutudan bir balık çekiyor ve balığın üzerinde yazanı okuyor. Seviyesine göre balık 

çekmesini sağlıyorum tabi. Çengeli ben takıyorum balığa’’( Öğretmen, 12). 

 

              ‘‘Resimler işimize çok yarıyor. Elma resmini veriyorum mesela ardından da sesi 

çıkarıyoruz beraber ‘’ eee’’ gibi’’ ( Öğretmen, 7). 

 
              ‘‘Öğrenci söylediği sesle ilgili görselleri görüp onun içindeki sesi hissedince bu 

şekilde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Örneğin ‘l’ sesiyle ilgili olan veya 

olmayan resimleri tahtaya asıyorum, öğrenci o görsellerin isimlerini söylerken içindeki sesi de 

hissediyor. İçinde o ses olmayan görseli ayırt edebiliyor’’ (Öğretmen, 21). 

 

 

IV. I. 2. Ayırt Etme-Seçme Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin (5: %19) ayırt etme-seçme tekniğini 

uyguladıklarını söylemişlerdir. Bu teknik ile öğrencilerin, kendilerine verilen 

yeni sesi daha önce verilmiş ve kavratılmış seslerden ayırt edebilmesi ve 

seçmesi amaçlanmıştır. Bu tekniğin kullanılması aşamasında öğretmenler 

çeşitli etkinler hazırlamış ve öğrencilere bu etkinlikleri uygulamıştır. Bu 

tekniğin zihin engelli öğrencilere ilk okuma öğretimi aşamasında faydalı 

olabileceği ve öğrenmenin daha kalıcı olabileceği belirtilmiştir. Bu teknik ile 

elde edilen bulgulara örnekler aşağıda verilmiştir. 

 
              ‘‘Hocam harfleri veriyorsam o sesi bir kartona yazıyorum. Sınıf içinde dolaştırmak 

için, aynı zamanda tahtaya da yazıyorum. Bu sesi ben seslendiriyorum sonra öğrenciler 

seslendiriyor. Kartonu her öğrenciye tek tek götürüp gösteriyorum o şekilde öğrenci 

seslendiriyor yani. Sonra bu sesi hecenin kelimenin içinde vermeye başlıyorum, yani bütünün 

içinden ayırt etmeyi başarsın algılasın diye. Tabi hecelerin kelimelerin içinde geçen diğer 

seslerin önceden verilmesi lazım bununda altını çizeyim. Yoksa tanımadığı seslerin olduğu 

kelimeyi veremeyiz’’ ( Öğretmen, 3). 
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              ‘‘Sonra kelime kartları hazırladım öğrenciler için. O kelime kartını panoya 

yapıştırıyorum. Öğrenci içinde öğrendiği sesin olduğu resimleri panodan çıkarıp alıyor ve 

içinde o sesin bulunduğu kelimeleri ayırt edebiliyor. Öğrencilere öğrendikleri seslerle ninniler 

şarkılar öğretiyorum. Dersi eğlenceli hale getirince öğrenmenin kalıcılığı da artıyor’’                

( Öğretmen, 22). 

 

              ‘‘Sonra ki aşamalarda da ses avına çıkıyoruz. Yani grup sesleri verdikten sonra bu 

seslerden oluşan farklı farklı kelimeler yazıyorum tahtaya. Sonra içinden bir sesi seçip 

çıkarıyorum ağzımla, sonra bu sesi o kelimelerin içinden buluyor öğrenci. Bulunca üstünü 

çiziyor. Zaten daha önce kavramış olduğu için hemen buluyor sesi, fakat hocam çabuk 

unutmasınlar diye sık sık tekrar ediyorum bu tekniği. Mesela yazarım tahtaya ‘’Ela ip atla’’ 

cümlesini ama ip kelimesini yazmıyorum tabi, onun yerine ip resmi çiziyorum çünkü daha o 

sesleri vermediğim için… İçinden diyelim ki ‘’l’’ sesini seçiyorum ben sesi çıkarıyorum 

çocuk da bu sesi hissedince hemen tanıyor gidiyor üstünü çiziyor o sesin’’  (Öğretmen, 6). 

 

 

IV. I. 3. Dinle-Tekrar Et Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin bir kısmı (10: %38)   dinle-tekrar et 

tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu tekniğin içeriği, öğretmenin 

rehberliğinde hissettirilmek istenen sesin öğrenciye dinlettirilmesi ve bu sesin 

öğrenci tarafından tekrar ettirilmesi esasına dayanır. Bu teknik kullanım 

yönünden basit ve zaman kazanma açısından faydalı görülmektedir. 

Öğretmenlerin bu tekniği kullanım sebepleri, zaman tasarrufu kazandırması, 

zengin materyaller kullanımını gerektirmemesi ve anında dönüt alınabilmesi 

imkanı olması söylenebilir. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma 

becerisi kazandırırken bu tekniği kullanan öğretmenlerin görüşlerine örnekler 

aşağıda verilmiştir. 

  
              ‘‘Hocam harfleri veriyorsam o sesi bir kartona yazıyorum. Sınıf içinde dolaştırmak  

için, aynı zamanda tahtaya da yazıyorum. Bu sesi ben seslendiriyorum sonra öğrenciler 

seslendiriyor. Kartonu her öğrenciye tek tek götürüp gösteriyorum o şekilde öğrenci 

seslendiriyor yani. Eğer varsa o an da elimde, canlı sesler dinlettiriyorum çocuklara, yoksa 

taklit yapıyorum, öyle çıkarıyorum, öğrencilerde yapıyor aynı taklidi eğlenceli oluyor yani. 

Bu şekilde harfleri veririm sonra kelimelere hecelere geçerim’’ (Öğretmen, 3). 

              ‘‘Bazen de tahtaya yazarım sesi oradan okuturum. Defterlerine de yazarım hepsinin. 

Onlar hep bir ağızdan sesi çıkarırlarken ben de tahtadaki harfin üstüne tık tık vururum dikkat 

ederler ona hemen. Eğer sesi yanlış çıkarırlarsa tık sesini vermem’’ ( Öğretmen, 10). 
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              ‘‘Genelde kendim okuyorum sesleri, beni dinleyip sonra öğrenciler çıkarıyor sesleri 

ya da kelimeleri o şekilde okuyorlar. Sırayla sesleri veriyorum çocuklara. Sonra onları 

çarpıştırıp heceleri öğreniyorlar oradan da kelimelere geçiyoruz’’ ( Öğretmen, 26). 

 
              ‘‘Genellikle dinleme tekrar etme tekniğini uyguluyorum. Öğrenci kendisine verilen ses 

veya kelimeyi sonra tekrar ediyor. Ses grupları bittikçe öğrenilmiş harflerden oluşan heceler 

kelimeler yazıyorum. Bu yazdıklarımı öğrenciler defterlerine yazıyorlar. Sonra sesleri heceleri 

birbirine çarparak okuyor. Kelimelerde aynı şekilde. Öyle cümleye kadar gidiyoruz. Cümleler 

bitince de küçük metinleri okuyorlar. İlgi çekici olsun diye, öğrenilenler iyice pekişsin diye 

farklı çalışmalar yaparım’’ ( Öğretmen, 13). 

 

IV. I. 4. Eğitsel Oyun Tekniği 

            Görüşülen öğretmenlerin bir kısmı (9: %34) eğitilebilir zihin engelli 

öğrencilere ilk okuma becerisi kazandırırken eğitsel oyun tekniğinden 

faydalandıklarını söylemişlerdir. Bu tekniğin öğretimi zevkli hale getirecek 

olması ve aynı zamanda öğrenmeyi güdüleyici ve pekiştirici özelliğinin 

bulunması öğretmenlerin başlıca tercih nedenleridir. Öğretmenlerin bu teknik 

ile ilgili görüşlerinin örnek bulguları aşağıda belirtilmiştir. 

 
              ‘‘Aslında kullanacağım tekniğe benden çok çocuklar karar veriyorlar. Çünkü her gün 

bambaşka bir psikolojiyle okula geliyorlar. Ben de o gün onlar için en uygun tekniği seçmeye 

çalışıyorum. Bu teknikler mesela oyuncaklarla sesi hissettirme, oyuncak eşek getiriyorum 

sınıfa, hemen o anda kısa bir hikaye uyduruyorum eşekle ilgili, heyecanla dinliyor çocuklar. 

Burada amacım ‘Ş’ sesini hissettirmek öğrenciye. Sonra ki zamanlarda da heceyi kelimeyi 

hissediyor tanıyor çocuk, hiç beklenmedik anlarda birden okuyuverenler oluyor şaşırıyorum 

bende’’ ( Öğretmen, 9). 

 

              ‘‘Oyunlar oynarız örnek olarak. Mesela her öğrencime bir sesi canlandırma görevi 

veriyorum. Birisi ‘E’ oluyor birisi ‘L’ oluyor birisi ‘i’ oluyor. Öğrencilerin boynuna asıyorum 

bu sesleri. Ben e’yim, ben l’yim gibi. Sonra el ele tutuşuyorlar ‘elli’ oluyorlar. Bunu da 

okuyorlar yani. Bu tip oyunlarımız var’’ ( Öğretmen, 13). 

 

              ‘‘Birçok teknik kullanılıyor aslında ama ben daha çok eğitsel oyunları kullanıyorum. 

Çocukların en çok zevk aldığı teknik bu. Sesi tanıtma ve hissettirme etkinlikleri olarak önce 

basit sorular soruyorum, bilenlere de öğretmek istediğim sesin olduğu resimleri ödül olarak 

veriyorum. Mesela ‘Bugün kahvaltıda kim süt içti?’ diye basit bir soru soruyorum. Süt içen 

çocuğa içinde uçak resmi olan kartı ödül olarak veriyorum. Çocuk zaten benim uçağım var, 
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uçak geliyor gibi basit cümleler kurarken cümle içinde baskın olan ‘Ç’ sesini defalarca 

söylüyor. Sonra tahtaya bir uçak çizip altına yazıyla ‘uçak’ yazıyorum, tabi ‘Ç’ harfini renkli 

kalemle yazdığım için hemen dikkatini çekiyor. Zaten harfin telaffuzunda ve renkli kalemle 

yazan ‘Ç’ harfini öğrenmiş oluyor’’ ( Öğretmen, 15). 

 

 

IV. I. 5. Tekerleme-Şarkı Tekniği 

            Görüşülen öğretmenlerin yaklaşık yarısı (11: %42) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilerine ilk okuma becerileri kazandırılmasında tekerleme-şarkı 

tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu teknik ile öğrenciler ritimli olarak 

sesleri tanıma olanağına sahip olmakla birlikte, dersi daha dikkatle ve 

eğlenerek takip edebilmektedirler. Bu tekniği kullanan öğretmenlerin elde 

edilen bulgularından bazı kesitler aşağıda belirtilmiştir. 

 
              ‘‘Şimdi ben okuma yaptırırken önce grup sesleri alıyorum. O seslerin her biriyle ilgili 

bir tekerleme buluyorum ya da kendim yazıyorum. Bu tekerlemeyi bol bol söylüyoruz 

öğrencilerle beraber. Sonra bu tekerlemeyi tahtaya yazıyorum. İçinde vurgulamak istediğim 

sesi renkli tebeşirle yazıyorum. Bu şekilde yine birkaç kez söylüyorum tekerlemeyi. Sonra tek 

tek söylettiriyorum öğrencilerime. Sesi iyice hissettiklerine inanınca bu sefer tekerlemeyi silip 

sadece o sesi bırakıyorum. O sesle ilgili kelimeler türetiyorum, resimlerle de destekliyorum tabi 

kelimeleri. Sesi bol bol çıkarıyoruz çocuklarla beraber, bu şekilde kavrıyor sesi öğrenci. Sonra 

hecelere kelimelere geçiyoruz zaten. Yine tekerlemelerle şarkılarla vermeye çalışıyorum sesleri 

heceleri’’ ( Öğretmen, 1). 

 

              ‘‘Tekerlemeler şiirler etkili okuma yazma öğretiminde.  Tekerlemeyi veriyorum 

çocuklara önce bunu birkaç kez tekrar ediyoruz. Tekerlemenin içinde hangi sesi vermek 

istiyorsam o sesi çıkarıyoruz beraber. Önce ben çıkarıyorum sonra onlar sırayla çıkarıyorlar. Bu 

şekilde yani, şarkılarla da destekliyorum öğretimi’’ (Öğretmen, 17). 

 

              ‘‘Ben sesleri hissettirmek amacıyla görsellerden, öğretici oyunlardan,  

tekerlemelerden faydalanıyorum. Öncelikle öğreteceğim sesi çocuklara söyleyip sonra o sesle 

ilgili çocuklara şarkı ya da tekerleme söylüyorum’’ ( Öğretmen, 21). 

              ‘‘Sonra tekerleme, ninni söyleyerek harfi kavrattırıyorum. Mesela ‘a’ harfi mi 

öğrenecek çocuk, hemen tekerlemeyi veriyorum. ‘aaa abbas-tahtaya bas-tahta kırıldı-çivi getir 

çakalım-abbası yerine oturtalım.’ gibi. Tekerlemeyi bol bol tekrar ettikçe o harfi kavraması 

kolay oluyor. Evde de çokça tekrar ediyorlar’’ (Öğretmen, 5). 
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IV. I. 6. Fark Etme-Yerleştirme Tekniği 

            Görüşülen öğretmenlerin çok az bir kısmı (2: %7) eğitilebilir zihin 

engellilere ilk okuma becerileri kazandırılmasında fark etme-yerleştirme 

tekniğinden faydalandıklarını söylemişlerdir. Bu teknikte öğretmen öğrenciye 

hece ya da kelime grupları vermekte, bu hece ya da kelime gruplarında bazı 

harfleri eksik bırakmaktadır. Öğrenciden beklenen bu eksiliğin farkına 

varması ve eksik bırakılmış yere uygun olan harfi yerleştirmesidir. Bu tekniğe 

ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
              ‘‘Örneğin bazı sesleri veya heceleri eksik bırakılmış kelimeler yazıyorum kartonlara. 

Ama telaffuz ederken eksikliği yokmuş gibi konuşuyorum. Sonra çocuklara bu eksikliği fark 

ettiriyorum. Bu eksik yerlere uygun harf ve hecelerden oluşan küçük kağıtlarım olur renkli 

renkli, öğrenci bunlardan uygun olanı seçip eksik olan yere yapıştırıyor ve ondan sonra tekrar 

tekrar okuyor. Doğru yapıştırdıkça pekiştireç de veriyorum. Zahmetli gibi görünse de bu teknik 

çok faydalı oluyor yani benim sınıfta. Bunu tabi ilerleyen aşamalarda okuma iyice pekişsin diye 

yapıyorum. Başlarda bunu kullanmam olmaz, çünkü o zaman tanıdığı ses hece sayısı yeterli 

olmuyor. Başlarda sesleri veririm sesleri çeşitli materyallerle, sonra dinleyip görüp tekrar 

ederler çocuklar. Bu şeklide ses ve hece sayısını artırıyorum’’ ( Öğretmen, 2). 

 

              ‘‘Genelde kendim okuyorum sesleri, beni dinleyip sonra öğrenciler çıkarıyor sesleri 

ya da kelimeleri o şekilde okuyorlar. Sırayla sesleri veriyorum çocuklara. Sonra onları 

çarpıştırıp heceleri öğreniyorlar oradan da kelimelere geçiyoruz. Ama çocukların algısı 

normal olmayınca bayağı zaman alıyor bir sesi hissedip harfi kavramaları. Ses kavratıldıktan 

sonra harfleri seçtiriyorum kartlardan, yani doğru olan kartı seçip yerine yerleştiriyor çocuk. 

Yani amaç eksikliği görsün doğruyu seçip yerleştirsin’’ ( Öğretmen, 26). 

 

 

IV. I. 7. Bilgisayar-Video Temelli Okuma Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin bir kısmı (8: %30) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılmasında bilgisayar-video 

temelli okuma tekniğini kullandıklarını söylemişlerdir. Bilgisayar-Video 

temelli öğretim tekniği içerik olarak zengin, öğrencilerin dikkatlerini çekici 

özelliğe sahip ve öğrenimi hızlandırıcı bir tekniktir. Bu tekniği kullanan 

öğretmenlerin bazılarının bulguları aşağıda örnek olarak belirtilmiştir. 
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              ‘‘Mesela içinde görsellik olan teknikleri kullanırım. Slaytlarım ver her sesle ilgi, tabi 

daha sonrası kelimelere dönüşüyor.. Onları bilgisayarımdan ya da projektörden izlettiriyorum 

çocuklara. Eğlenceli bir hale getiriyorum dersi yoksa dikkatlerini toplamak çok zor oluyor. 

Mesela o gün ‘’l’’ sesini vereceksem onunla ilgili bir görüntüyü izlettiriyorum. Böyle çizgi 

film gibi şeyler, hareketli şeyler izleriz beraber sonra film ya da sunum bitince hemen 

gördüklerini anlattırıyorum çocuklara. Hemen gördükleri sesi tanımalarını ya da söylemelerini 

beklemiyorum, biraz sohbet ettikten sonra slaytı yeniden izliyorlar, o zaman sesin üzerine 

yoğunlaşıyorum. Bol bol duymuş oldukları sesi çıkarttırıyorum’’ ( Öğretmen, 4). 

 

              ‘‘CD’lerim var hocam mesela. İçinde kelimeler harfler ve cümleler kademeli bir 

şekilde veriliyor. Program gibi yani. Onu izlettiriyorum genelde. Harfi verirken önce onunla 

ilgili videoyu izliyor öğrencilerim. Harfler, heceler renkli renkli, yanıp sönüyor dikkat çekiyor. 

Aynı zaman da seslendirmeler de oluyor içinde. Resim falan vermeme gerek kalmıyor böylece. 

Sonra hissettiği her sesi mutlaka yazdırıyorum, elinden tutarak yardım ederek tabi. Çünkü 

okuma ve yazma birlikte verilir. Birbirini pekiştiriyorlar böylece. Sonra şarkılı ninnili 

etkinlikler yaparım. Şarkıyı sever çocuklar hemen ezberlerler, içindeki seslere dikkat ederler 

yani’’ ( Öğretmen, 16). 

 

 

IV. II. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerilerinin 

kazandırılmasında en çok kullanılan tekniklere ilişkin öğretmen görüşleri 
 

            Araştırma sonuçlarına göre, eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk 

okuma becerileri kazandırılmasında öğretmenlerin en çok tercih ettikleri 

tekniklerin farklılık gösterdiği bulgularına rastlanmıştır. Aşağıda, en çok 

tercih edilen teknikler öğretim teknikleri ve bu tekniklere ilişkin öğretmen 

görüşleri açıklanmıştır. 

 

 IV. II. 1. Görsel Eşleme Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin bir kısmı (5: %19) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken en çok görsel eşleme 

tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu tekniği en çok 

tercih etmelerinin sebepleri, tekniğin görselliğe hitap etmesi, öğrenmeyi kalıcı 

hale getirmesi, ve öğrencilerin sesleri hissetmelerinde kolaylıklar 

sağlayabilmesidir. Bu tekniği en çok tercih eden öğretmenlerin görüşlerini 

içeren bulgulardan bazı kesitler aşağıda örnek olarak belirtilmiştir. 
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              ‘‘Herhalde en çok resimle eşleştirmeyi kullanıyorum hocam. Çünkü her sesten önce 

mutlaka resim kullanırım ben. Hiç resim kullanmadan ses vermedim ben. Hoşuna gidiyor 

öğrencinin bu resimler, hem aynı zaman da yorum da yapıyor ya resimlerle ilgili daha etkili 

oluyor bu teknik. Dikkat çekici teknikler kullanmak gerekiyor hocam. Resimlerle eşleştirip 

telaffuz ettikçe öğrenci, vurgulamak istediğim sesi hissediyor zaten’’( Öğretmen, 8). 

 

              ‘‘Hocam resimli kartlar benim en çok kullandığım yöntem oldu valla. Eskiden pek 

kullanmazdım, fişler falan vardı ya ancak onlarla baş edebilirdim. Şimdi bu sistem de bayağı 

işime yarıyor. Daha çabuk kavrıyorlar. Öyle sadece tahtaya yaz deftere yaz öğrenemezler 

şimdi. PowerPoint sunuları da var öğretmen arkadaşlardan alır faydalanırım onlardan da’’ 

(Öğretmen, 10). 

 

              ‘‘Ben en çok görsellere dayanan teknikleri uyguluyorum, neden diye sorarsanız ben 

öğrencilerin görüp söyledikleri şeylerin daha çok akılda kaldığını düşünüyorum. Öğrenci 

söylediği sesle ilgili görselleri görüp onun içindeki sesi hissedince bu şekilde öğrenmenin 

daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Örneğin ‘l’ sesiyle ilgili olan veya olmayan resimleri 

tahtaya asıyorum, öğrenci o görsellerin isimlerini söylerken içindeki sesi de hissediyor. İçinde 

o ses olmayan görseli ayırt edebiliyor’’ ( Öğretmen, 21). 

 

IV. II. 2. Ayırt Etme-Seçme Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin bir kısmı (2: %7) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken en çok tercih ettikleri 

tekniğin ayıt etme-seçme tekniği olduğunu belirtmişlerdir. Bu tekniğin, 

öğrenmenin kalıcı olması ve öğrenciye ilk okuma etkinliklerinin 

hazırlanmasında etkili bir çıkış noktası olabileceği söylenebilir. Öğretmenlerin 

bu tekniği en çok tercih etmelerine ilişkin görüşlerine örnekler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 
              ‘‘Ben öğretim sürecinde en çok kelime kartlarından yararlanıyorum. Üzerinde 

kelimenin resmi olan bu kartlar çocukların öğrenme sürecine aktif katılımı sağlıyor. Pazen 

kumaştan yapılmış olan panoya resimli kartlar asıyorum, sonra öğrenci öğrendiği sesle ilgili 

olan kelimeyi oradan söylüyor. Örneğin ‘s’ sesini öğrendiysek ‘simit’ kelimesini panodan 

söyleyebiliyor. Ya da sesleri birleştirerek kelime oluşturuyorum ve öğrenci o kelimedeki 

öğrendiği sesi ayırıp alıyor. Bu tekniği etkili bir şekilde kullanıyorum’’ ( Öğretmen, 22). 

              Yani grup sesleri verdikten sonra bu seslerden oluşan farklı farklı kelimeler 

yazıyorum tahtaya. Sonra içinden bir sesi seçip çıkarıyorum ağzımla, sonra bu sesi o 

kelimelerin içinden buluyor öğrenci. Bulunca üstünü çiziyor. Zaten daha önce kavramış 

olduğu için hemen buluyor sesi, fakat hocam çabuk unutmasınlar diye sık sık tekrar ediyorum 
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bu tekniği. Mesela yazarım tahtaya ‘’Ela ip atla’’ cümlesini ama ip kelimesini yazmıyorum 

tabi, onun yerine ip resmi çiziyorum çünkü daha o sesleri vermediğim için… İçinden diyelim 

ki ‘’l’’ sesini seçiyorum ben sesi çıkarıyorum çocuk da bu sesi hissedince hemen tanıyor 

gidiyor üstünü çiziyor o sesin.  

               Hocam öğrenci seçmeyi öğrendiyse eğer o sesi artık tanımış demektir. Demin 

anlattığım gibi sesi veya kelimeyi cümlelerin içinden seçip bir kenara ayırmalı ya da üstünü 

çizebilmeli öğrenci. Bunu başarırsa gerisi daha kolay oluyor. Bu tekniği kullanırım yani’’ 

(Öğretmen, 6). 

         

IV. II. 3. Dinle-Tekrar Et Tekniği 

 Görüşme yapılan öğretmenlerin bir kısmı(6: %23) dinle-tekrar-et 

tekniğinin en çok tercih ettiklerini söylemişlerdir. Bu teknik öğrencinin direkt 

olarak işitsel duyusuna hitap etmekte, öğrenci kendisine hissettirilmek istenen 

sesi öğretmen rehberliğinde dinlemekte ve dinlemiş olduğu sesi kendisi 

çıkartıp bolca tekrar etmektedir.  Bu tekniği en çok tercih ettiklerini söyleyen 

öğretmenlerin görüşlerine örnekler aşağıda verilmiştir. 

 
               ‘‘Hocam harfleri veriyorsam o sesi bir kartona yazıyorum. Sınıf içinde dolaştırmak 

için, aynı zamanda tahtaya da yazıyorum. Bu sesi ben seslendiriyorum sonra öğrenciler 

seslendiriyor. Kartonu her öğrenciye tek tek götürüp gösteriyorum o şekilde öğrenci 

seslendiriyor yani’’ ( Öğretmen, 3). 

 

              ‘‘Yani okuma öğretirken genelde önce kendim bolca okur tekrar ederim, sonra 

öğrencilerden okumasını isterim. Mesela harfimizi tahtaya yazar sonra sesi çıkarırım sonra 

öğrenciler çıkarırlar. Bu şekilde devam ederiz. Bir sonra ki sese kadar devam ederim bu 

şekilde. Sesi kavratmak biraz zor oluyor malum.’’  

              Valla hocam en çok ben tahtaya sesi yazıyorum sonra beraber o sesi çıkarıyoruz. 

Sonra öğrencilere tek tek çıkarttırıyorum sesi. Kelimelere geçtikten sonra da aynı şekilde 

öğretiyorum. Bu yani. Hocam okuma yazmayı öğretirken resimlerde faydalı ama, onları da 

kullanırım’’ ( Öğretmen, 7). 

 

              ‘‘Hocam resimlerden bende yaralanıyorum tabi. Bilgisayar pek fazla kullanmam. Pek 

beceremiyorum bilgisayar kullanmayı. Ama en çok kullandığım öğrencilerin duyması 

tekrarlamasına yönelik çalışmalar oluyor. Çünkü benim telaffuz ettiğim sesi ya da kelimeyi 

daha çabuk hissedip tanıyor çocuk. Anne babalarına da söyledim zaten bu şekilde bol bol 

çalıştırın önce siz okuyun telaffuz edin sonra çocuğunuz tekrar etsin diye’’ ( Öğretmen, 26). 

              

 



 30

IV. II. 4.  Eğitsel Oyun Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları (3: %11) Eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken en çok eğitsel oyun 

tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencinin derse ve konuya ilgisinin 

artması, oyun ile öğretimin kalıcı izler bırakması, oyunların hem görselliğe 

hem de işitselliğe hitap edebiliyor olması, bu tekniğin en çok tercih edilme 

nedenlerindendir. Bu tekniği en çok kullandıklarını söyleyen öğretmenlerin 

görüşlerine örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 
              ‘‘Birçok teknik kullanılıyor aslında ama ben daha çok eğitsel oyunları kullanıyorum. 

Çocukların en çok zevk aldığı teknik bu. Sesi tanıtma ve hissettirme etkinlikleri olarak önce 

basit sorular soruyorum, bilenlere de öğretmek istediğim sesin olduğu resimleri ödül olarak 

veriyorum. Genellikle böyle eğlenceli etkinlikleri kullanıyorum oyun gibi. Aslında çocuk 

içinde etkili pekiştireç oluyor bu’’ ( Öğretmen, 15). 

 

              ‘‘Dedim ya çocuğun birebir içinde olduğu, kendi kendine öğrenmesini sağlayacak 

etkinlikler planlıyorum. Mesela bir labirent düzeneği hazırlıyorum, labirentin çıkış noktasına 

öğreteceğim harfin yazılı olduğu bir kart hazırlıyorum. Çocuk labirentin çıkış noktasına 

geldiğinde kartı çeviriyor ve harfi görüyor, o anda ben harfi çocuğa seslendiriyorum ve ödül 

olarak bir şeker veriyorum. Daha sonra o kartı sınıfın bir yerine saklıyorum. Ondan bulmasını 

istiyorum. Karta yaklaştıkça öğreteceğim sesi sık aralıklarla söylüyorum, karttan uzaklaştıkça 

da yavaş yavaş söylüyorum. Bulunca tabi bir şeker daha kapıyor benden. Aynı tekniği 

heceleri ve kelimeleri öğretirken kullanıyorum. Çocuklar sıkıldıkça etkinliğin birkaç yerini 

değiştiriyorum ve bu şekilde oyunlarla devam ediyorum’’ ( Öğretmen, 18). 

 

               ‘‘29 harfin bulunduğu 29 tane küp var. Bu küplerin üzerinde öğreneceğimiz harf, bu 

harfin geçtiği bir hece, bu harfin renkli kalemle belirtildiği bir kelime ve bu harfin fark 

edilmesini kolaylaştıran bir resim bulunuyor. Örneğin ‘Z’ harfi küpün bir yüzünde, ‘az’ hecesi 

bir yüzünde, ‘zarf’ kelimesi bir yüzünde, ‘zarf resmi’ bir yüzünde. Küpü her çevirişinde 

bilirse küçük bir pekiştireç veriyorum. Arkasından oradaki kelimelerle cümle kurmaya 

çalışıyoruz. Ben de yardım ediyorum cümle kurmalarına. Bu şekilde hem eğlenceli hem de 

etkili bir öğrenme olduğunu düşünüyorum’’ (Öğretmen, 19). 
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IV. II. 5. Tekerleme-Şarkı Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin bir kısmı (4: %15) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken en çok tercih ettikleri 

tekniğin tekerleme-şarkı olduğunu söylemişlerdir. Öğrenciye seslerin ritmik 

bir şekilde verilmesi ve şarkılarla desteklenmesi ilk okuma öğreniminde etkili 

olabilmektedir. Bu tekniği en çok kullandıklarını söyleyen öğretmenlerin 

görüşlerine örnekler aşağıda verilmiştir. 

 
              ‘‘O seslerin her biriyle ilgili bir tekerleme buluyorum ya da kendim yazıyorum. Bu 

tekerlemeyi bol bol söylüyoruz öğrencilerle beraber Şarkıları tekerlemeleri kullanıyorum en 

çok sanırım. Hem zevkli oluyor hem hızlı öğreniyorlar. ‘’Lek lek lekirdek, hani bana 

çekirdek.’’ Mesela burada hem ‘’L’’ sesisi hem de ‘’K’’ sesini rahatlıkla verebiliriz, bunun 

gibi yani…’’ ( Öğretmen, 1). 

  

              ‘’İşte böyle hocam. En çok kullandığım teknik tekerleme tekniği. Çünkü ben her 

seste mutlaka bir tekerleme ninni falan veririm öğrencilere. Çok faydasını gördüm. Hızlı 

öğreniyorlar bende zamandan kazanmış oluyorum, yoksa mümkün değil yetişmez harfler’’ 

(Öğretmen, 5). 

 

              ‘‘Benim en çok faydalandığım teknik harfi kavratma aşamasında ses ile ilgili 

söylediğim tekerlemeler, bilmeceler oluyor. Mesela ‘ cik cik cik-minicik-sevimli şirin 

bücürük’ bu tekerlemede ‘c’ sesi hemen kavratılabilir. İleriki aşamalar da en çok kullandığım 

teknikse ayırıp seçme tekniği oluyor. Öğrencinin sesi diğerlerinden ayırt etmesin amacıyla 

hazırladığım kartları okuyor. Mesela ‘l’ sesini öğretiyorsam ‘k,a,l,e,m’ harflerini yan yana 

getirip asıyorum ipe, ya da tahtaya yapıştırıyorum. Sonra öğrenci kavradığı ‘l’ sesini gidip o 

harf grubundan seçim eline alıyor. Eğer öğrenci bunu gerçekleştirebiliyorsa sesi kavramış 

demektir’’ ( Öğretmen, 24). 

 

 

IV. II. 6. Fark Etme-Yerleştirme Tekniği 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin sadece biri (1: %3) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılmasında bu tekniği en çok 

tercih ettiğini söylemiştir. Öğrencilerin algı düzeyleri göz önünde 

bulundurulduğunda bu tekniğin etkili olma olasılığı kuvvetli 

görünmemektedir. Bu tekniği en çok kullandığını söyleyen öğretmenin 

görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 
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              ‘‘Örneğin bazı sesleri veya heceleri eksik bırakılmış kelimeler yazıyorum kartonlara. 

Ama telaffuz ederken eksikliği yokmuş gibi konuşuyorum. Sonra çocuklara bu eksikliği fark 

ettiriyorum. Bu eksik yerlere uygun harf ve hecelerden oluşan küçük kağıtlarım olur renkli 

renkli, öğrenci bunlardan uygun olanı seçip eksik olan yere yapıştırıyor ve ondan sonra tekrar 

tekrar okuyor. Doğru yapıştırdıkça pekiştireç de veriyorum. Zahmetli gibi görünse de bu 

teknik çok faydalı oluyor yani benim sınıfta. Bunu tabi ilerleyen aşamalarda okuma iyice 

pekişsin diye yapıyorum. Başlarda bunu kullanmam olmaz, çünkü o zaman tanıdığı ses hece 

sayısı yeterli olmuyor. Eksikliği tamamlattırma tekniği en çok kullanıyorum diyebilirim. Hani 

bir sıralama yap derseniz bunu ilk sıraya koyarım. Harf grupları bittikçe bir sürü hece kelime 

oluşuyor zaten hazırda. Hemen çıkarıyorum kartonu başlıyoruz eksikliği tamamlayıp 

okumaya’’ (Öğretmen, 2). 

 

IV. II. 7. Bilgisayar-Video Temelli Okuma Tekniği 

             Görüşme yapılan öğretmenlerin bazıları (4: %15) ilk okuma öğretimi 

yaparken bilgisayar-video temelli öğretim tekniğini en çok kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu tekniğin en çok tercih edilme sebepleri arasında zengin 

içeriğe sahip olması, dersi zevkli hale getirmesi ve dikkat toplayıcı özelliğinin 

olması gösterilebilir. Bu tekniği en çok kullanan öğretmenlerin görüşlerine 

örnekler aşağıda verilmiştir. 

 
                ‘‘Bilgisayarı çok kullanırım. Hemen her derste kullanmışımdır yani. Çok faydası 

olur mu bilmiyorum tabi ama bana daha eğlenceli dikkat çekici gibi geliyor. Hızlı 

öğreniyorlar yani. Bir de böyle projeksiyon da gösterince sanki televizyon izler gibi pür 

dikkat bakıyorlar perdeye. Slaytlarım ver her sesle ilgi, tabi daha sonrası kelimelere 

dönüşüyor.. Onları bilgisayarımdan ya da projektörden izlettiriyorum çocuklara. Eğlenceli bir 

hale getiriyorum dersi yoksa dikkatlerini toplamak çok zor oluyor. Mesela o gün ‘’l’’ sesini 

vereceksem onunla ilgili bir görüntüyü izlettiriyorum. Böyle çizgi film gibi şeyler, hareketli 

şeyler izleriz beraber sonra film ya da sunum bitince hemen gördüklerini anlattırıyorum 

çocuklara’’ (Öğretmen, 4). 

 

                ‘‘Bilgisayarlı öğretim tekniğini çok kullanıyorum. Öğrencilerin en sevdiği teknik 

herhalde budur. Çok zevkli geçiyor dersimiz bilgisayarı kullanırken. Zamanı daha etkili 

biçimde kullanabiliyorum. Hem benim içinde büyük kolaylık sağlıyor. Fazla bir materyal 

kullanmama gerek olmadan bilgisayardan veriyorum bir çok etkinliği. Diğer derslere oranla 

özellikle okuma yazma öğretme de vazgeçilmez bir şey bilgisayarlı öğretim tekniği. 

Öğrenciler bilgisayarda görüp duyunca sesi daha rahat kavrayıp hissedebiliyorlar. Tv izler 

gibi bir etkisi var. Evinde bilgisayarı olan öğrencilerim daha çabuk okumaya geçiyor bundan 
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eminim. Tabi ailelerinin de yardımı çok önemli. Sadece okulda öğrendiği ile kalırsa çocuk, 

okuması da yazması da zor hale gelir’’ ( Öğretmen, 14). 

 

                ‘‘Herhalde en çok faydasını gördüğüm teknik bilgisayarlı tekniktir. En çok onu 

kullanırım. Her ders olmasa da çok sıklıkla kullanıyorum. Powerpoint sunuları hatta çizgi 

filmler izlettiriyorum. Benim söylemem başka oluyor, ekranda görüp duyduğu bambaşka 

oluyor. Hoşuna gidince çocuğun öğrenmeye daha istekli oluyor’’ ( Öğretmen, 23). 

 

 

IV. II. 8. Diğer Görüşler 

             Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları (2: %7) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerisi kazandırılmasında kullandıkları 

tekniklerin, zeka düzeyi normal öğrencilere ilk okuma öğretiminde kullanılan 

tekniklerle aynı olduğunu söylemişlerdir. Bu öğretmenlerin görüşleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 
                ‘‘Okuma-Yazma öğretiminde çok fazla bir teknik yok zaten, genelde bütün 

öğretmenler aynı şekilde ders yapıyorum bende. Normal birinci sınıfların öğretmeni hangi 

tekniği kullanıyorsa bende onları kullanıyorum. Tabi biraz daha üzerinde durarak, öyle hemen 

kavramaz bizim öğrenciler’’ (Öğretmen, 1). 

 

                ‘‘Normal düzeydeki öğrencilere kullanılan tekniklerin aynısını kullanıyorum. 

Aslında biraz zor oluyor tabi ama hemen hemen aynı teknikleri kullanıyorum’’  

(Öğretmen,26). 

 

             Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları (5: %19) eğitilebilir 

öğrencilere ilk okuma öğretiminde ses temelli cümle yöntemini 

kullandıklarına özellikle vurgu yapmıştır. Bu öğretmenlerin görüşlerine 

örnekler aşağıda belirtilmiştir. 

 
               ‘‘Yöntem olarak bitişik eğik yazı var, ses temelli yöntem yani. Bu yönteme uygun 

teknikler kullanırım’’ (Öğretmen, 3). 

 

               ‘‘Hocam ses temelli cümle yöntemini kullanıyoruz biz, şimdi yeni müfredata göre 

buna geçildi’’ ( Öğretmen, 4). 
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               ‘‘Malum sesten cümleye doğru giderek kademeli bir öğretim yöntemi kullanıyoruz 

okuma-yazmayı öğretirken. Şimdi ses temelli yöntem var’’ ( Öğretmen, 8). 

 

             Görüşme yapılan öğretmenlerin bazıları (3: %11) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırmanın çok zor olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir. 

 
               ‘‘Hocam ilk okuma ve yazma öğretimi bizim öğrenciler için biraz zor oluyor. Çünkü 

her şeyi hemen öğrenmeleri mümkün olmuyor. Hafızaları gerçekten zayıf ve hemen 

unutuyorlar. Bunun için ben daha çok akıllarında kalacak şekilde teknikler seçiyorum. Bu tür 

çocuklarda dikkati toplamak çok zor olduğu için seçtiğim tekniklerde dikkat çekici oluyor’’ 

(Öğretmen,  12). 

 

               ‘‘Bunları yapmadan sadece oku dersek ne yapsın çocuk, bu sefer de zaman uzayıp 

gidiyor, eski öğrendiğini de unutuyor çocuk. Dersi zevkli hale getirecek, rekabet duygusunu 

aşılayacak, heyecan uyandıracak etkili teknikleri kullanmak şart bizim öğrencilerimize’’ 

(Öğretmen, 14). 

 

                ‘‘Hocam çocukların durumu normal değil bildiğiniz gibi, öyle diğer birinci sınıflar 

gibi kolayca kavrayamazlar hiçbir şeyi. O yüzden bir çok yol deniyorum ben’’( Öğretmen,16). 

 

             Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları (2:  %7) eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma öğretiminde belli başlı teknikleri kullanmadığını 

bunun mümkün olmasının zor olduğunu belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerin 

görüşleri aşağıda verilmiştir. 

 
                ‘‘Hocam bu işin tekniği falan yok bence, yani hangi teknik kullanırsınız sorusunun 

cevabı yok. Bizim öğrencilerimizin durumu pek iyi değil, öyle her verdiğinizi almıyor ki. 

Diğer öğrenciler gibi ders kitapları olan, belli konuları bir düzen içinde öğrenen öğrenciler 

değiller. O an derste durumları nasılsa ona göre bir teknik bulup dersi işlemeniz şart. Ben 

bugüne kadar kendim için okuma yazma öğretimiyle ilgili tekniklerle ilgili hiç kaynak kitap 

görmedim yani’’ ( Öğretmen, 25). 

               ‘‘Teknik deyince şudur diyemem çünkü her öğrenci başka bir teknik demek. Tabi 

bunu uygulamak uzun zaman gerektirdiğinden hepsine yönelik etkinlikler yapmak gerekiyor. 

Böyle olunca da iş tahtanın başına geçip anlatmaya geliyor ama çok faydalı olduğu 

söylenemez sadece çocuklarla harfi tanıştırmaya yarıyor’’ ( Öğretmen, 19). 
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                                                                 BÖLÜM V  
                                                                TARTIŞMA 
  

            Bu bölümde alanyazın ile araştırma verilerinden elde edilen bulgular 

birlikte değerlendirilip tartışılmıştır. 

 

           Akyol’a (2001) göre ilk okuma öğretiminde temel olarak alınan üç 

temel yaklaşımdan birisi ‘‘Parçadan Bütüne Yaklaşımı’’dır. Bu yaklaşıma 

göre okuma, sembolleri (harf, kelime, resim) sese çevirmektir. Temel unsur 

yazılı kodu çözümleyebilmektir. Görüşme yapılan öğretmenler, eğitilebilir 

zihin engelli öğrencilerine ilk okuma becerileri kazandırırlarken parçadan 

bütüne yaklaşımını yani ses temelli cümle yöntemini kullanmaktadırlar. 

Araştırma bulgularına göre, görüşülen öğretmenlerin çoğunluğu ilköğretim 

programında ses temelli cümle yöntemine geçildiğine vurgu yapmış ve bu 

yöntemi kullanım nedenlerine kaynak olarak göstermiştir. Bu süreçte okuyucu 

önce sesleri, sonra kelimeleri, daha sonra da cümleleri tanıyıp ayırt ederek 

anlar. Harflerin seslendirilmesi ve kavranılması sağlandıktan sonra heceler, 

kelimeler, cümleler ve paragraflar kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru 

oluşturulur. Bu modelin en önemli temsilcilerinden birisi Gough’dır. 

            Calp’e (2003) göre, harflerin bir işareti, bir sesi ve adı vardır. Örneğin, 

‘s’ bu harfin işareti, ‘ssss’ bu harfin sesi, ‘se’ bu harfin adıdır. İlk okuma-

yazma öğretiminde harflerin işaretleri ve sesleri kavratılmalı, ancak adları 

kesinlikle öğretilmemelidir. Görüşme yapılan öğretmenlerin bazıları 

öğrenciye sesi tanıtmaya yönelik teknikleri uyguladıklarını ve bu teknikleri 

uygularken sesi hissettirmeyi amaçladıklarını söylemişler, sesi tanıtırken harf 

olarak telaffuz etmediklerini belirtmişlerdir. 

            İlköğretim Programı’na göre (2004) Ses Temelli Cümle Yönteminde 

okuma-yazma öğretimi, konuşma ve dinleme becerilerinden eksik ve sadece 

okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil, Türkçe öğretiminin beş 

öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir. Okuma-yazma öğretimine seslerle 

başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması 

ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını 

kolaylaştırmaktadır. Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları ilk okuma 

öğretiminde bu yöntemin etkili olduğunu, öğrencinin algı düzeyine göre 
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planlama yapılabildiğini belirtmişlerdir. İlköğretim Programına (2004), göre 

Türkçe’de her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçe’nin ses yapısına 

uygundur. Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine 

varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, 

akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunmaktadır.  

          Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre görüşme yapılan 

öğretmenlerin çoğunlu ilk okuma öğretiminde sesi tanıtmanın önemini 

vurgulamış ve sesi tanıyan öğrencinin sesleri birleştirip kolayca hecelere 

oradan da kelimelere geçebileceğini belirtmiştir.  Bu görüşü destekleyen 

Cemaloğlu’na (2001), göre ses yönteminde öğrencilerin, ses işaretleri yoluyla 

kelimeleri öğrenmeleri çok kolaydır. Bu yöntemde harfleri ve birleştirmeyi 

yapabilen bir öğrencinin okuma-yazmayı daha hızlı öğreneceğini 

belirtilmektedir. Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilk okuma-yazma 

öğretiminde, İlk okuma-yazmaya hazırlık, ilk okuma-yazmaya sesi hissederek 

ve tanıyarak başlama, sesi okuma ve yazmadan sonra sırasıyla sesten heceler, 

hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak metinler oluşturmaya 

doğru bir sıra izlenir (Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). 

         Görüşme yapılan öğretmenlerin ilk okuma öğretimi yöntem ve 

tekniklerine ilişkin görüşlerinde farklılaşmaların olduğu, bazı öğretmenlerin 

parçadan bütüne yaklaşımından ziyade bütünden parçaya yaklaşımının daha 

etkili olduğunu söyledikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler arasında kullanılan 

öğretim yöntem ve teknikleri arasındaki farklılıkların zaman içerisinde sürekli 

var olduğu söylenebilir. Güleryüz’e (1998) göre Türkiye’de Cumhuriyetin ilk 

yıllarından itibaren okuma-yazma öğretiminde farklı yöntem arayışları 

başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde birden çok yöntem uzun uygulamalar 

sonucunda aşılarak, okuma-yazmayı daha kısa süre ve anlamlı bir şekilde 

nasıl öğrenileceği konusunda tartışmalar olmuştur.  

            İlköğretim Programı’na  (2004) göre, 2563 sayılı tebliğler dergisinde 

yer alan yönetmelikle Türkçe dersi öğretim programı değişmiştir. Bu karara 

göre cümle çözümleme yöntemi yerini ses temelli cümle yöntemine 

bırakmıştır. 2004 yılından bu yana Türkiye’de ses temelli cümle yöntemi 

kullanılmaktadır. 
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           Görüşme yapılan öğretmenlerin bulgularından elde edilen verilere göre 

öğretmenlerden bazıları, eğitilebilir zihin engellilere ilk okuma öğretiminde 

kullanılan yöntem ve tekniklerin yetersizliğini belirtmişler, ve genellikle 

normal zekaya sahip çocukların ilk okuma öğretiminde kullanılan yöntem ve 

teknikleri kullandıklarını söylemişlerdir. Görüşme yapılan öğretmenlerden 

birkaçı normal düzeydeki öğrencilere uygulanan teknikleri zihin engelli 

öğrencilere uygularken daha fazla özverili olmak gerektiğini ve sabır 

göstererek bu teknikleri zengin bir içerikle sunmanın çok önemli olduğunu 

vurgulamışlardır. Araştırmacının düşüncesine göre zihin engelli öğrencilerin 

ilk okuma becerileri kazanmalarında yeterli motivasyonun sağlanması ve 

uygun tekniklerin kullanılması gerektiği söylenebilir. 

            Bu düşünceyi destekleyen bir görüşe göre (Eripek, 1996), zihinsel 

engelli çocukların anne babalarının en çok merak ettikleri konulardan birisi, 

çocuklarının okumayı öğrenip öğrenemeyecekleridir. Zihinsel engelli 

çocukların büyük bir bölümünü oluşturan hafif derecede zihinsel engelli 

çocuklar genellikle okumayı öğrenmektedirler. Okumayı öğrenemeyenlerde 

problem, zeka geriliğinden çok yetersiz güdülenme ve uygun olmayan öğretim 

yöntemlerinin uygulanmasıyla açıklanmaktadır. 

            Sarı’ya (2003) göre, farklı nedenlerle okuma ve yazmayı öğrenemeyen 

çocuklarda da genellikle zihinsel bir geriliğe rastlamak mümkün olabilir. 

Zihinsel gerilik ya da başka nedenlerden dolayı okuma- yazmayı 

öğrenemeyen öğrencilere, destek eğitim ya da özel eğitim sınıflarında farklı 

uygulamaların yapılması gerekir. Buradan da anlaşılacağı gibi zihinsel bir 

engele sahip öğrenciye okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması için 

farklı ve etkili uygulamalar yapılmalıdır. Bulgulara göre, görüşme yapılan 

öğretmenler zihin engelli öğrencilerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi 

ve çeşitli öğretim tekniklerinin kullanılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. 

            Sarı’ya (2003) göre, Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencinin 

okuma-yazmayı öğrenmiş olması kendine güveninin artmasına ve buna bağlı 

olarak sosyalleşmesine katkıda bulunur, çevresini genişletir, zihinsel ve motor 

gelişimine yardımcı olur, yaşamını kolaylaştırır. Zihinsel öğrenme yetersizliği 

olan çocukların okuma-yazma öğretiminde çok daha dikkatli bir hazırlık 

devresi gerekmektedir. Bu nedenle algının her alanında (görsel, işitsel, 
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dokunsal) eğitim verilmeli ve çocuğun gereksinimlerine uygun yöntemler 

kullanılmalıdır. Çocuğun tüm yeterlilik ve yetersizlikleri belirlenmeli ve 

hedefler bu gelişimsel düzey temel alınarak saptanmalıdır. Ağır düzeyde 

zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların okuma-yazmada gösterecekleri 

başarıyı, zekâ bölümlerinin ölçüt alındığı gruba göre belirlemek doğru olmaz. 

Çünkü her çocuk bireysel ve çevresel özellikleriyle belirli bir gruptan çok 

kendisini temsil etmektedir. Bu nedenle okuma-yazma çalışmaları bireysel 

farklılıklara göre plânlanırken aynı takvim ve zekâ yaşındaki çocukların farklı 

düzeylerde olduğu her zaman hatırda tutulmalıdır. Burada üzerinde durulması 

gereken nokta öğrencinin neleri yapamayacağı değil neleri yapabileceğidir. 

            Görüşme yapılan öğretmenlerin çoğunluğu ilk okuma öğretiminde 

görsel ve işitsel ögeler içeren tekniklerin kullanımına özen gösterdiklerini 

belirtmişlerdir. Bu öğretmenler uyguladıkları teknikleri destekleyen 

materyallerin çoğunluğunu görsel ve işitsel etkiye sahip, öğrenmenin hızını ve 

kalıcılığını artırıcı, dikkat ve ilgi çeken, öğrencinin eğlenmesini ve zevk alarak 

öğrenmesini amaçlayan materyallerden seçmişlerdir. 

            Araştırmanın yapıldığı okullarda görüşülen öğretmenler, zihin engelli 

öğrencilerin normal zekaya sahip akranlarına göre ilk okuma becerilerini çok 

geç kazandığını ve bu becerileri kazandırmanın çok zor olduğunu 

söylemişlerdir. Görüşülen öğretmenlerin bir kısmı bu tür zorlukları aşmaya 

yönelik, çocuğun gelişim düzeyini de göz önünde bulunduracak çalışmalar 

yapmak gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler eğitilebilir zihin engelli 

öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken farklı teknikleri kullandıklarını 

ve bu teknikleri sürekli değiştirdiklerini belirtmişlerdir. 

            Buna karşın araştırma bulgularını desteklemeyen Cemaloğlu’na (2001) 

göre okuma-yazma öğretiminde öğrencilerin geç ve güç okumasını 

engellemek için öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanında meydana gelen 

gelişimleri takip etmekle birlikte, uygun yöntemi seçmeye özen göstermesi ve 

kullandığı yöntemi sık sık değiştirmemesi gerekir.  

 

            Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenler zihin engelli 

öğrencilerin normal akranlarına göre zeka yaşlarının farklı olduğunu bu 

farklılığında öğrenmeyi olumsuz olarak etkilediğini belirtmişlerdir.  

 



 39

           Okumayı öğrenmeye hazır olma, takvim yaşından çok zeka yaşıyla 

ilgilidir. Bu nedenle normallerde genelde 6 olan okumaya hazır olma yaşı, 

hafif derecede zihinsel engellilerde 8, bazen 11 yaşına değin 

gecikebilmektedir (Eripek, 1996).  

            Pratikte çok az sayıda orta derecede zihinsel engelli çocuğa okuma 

becerisi kazandırılabilmektedir. Bu beceriler, çocuğun bağımsız işlevlerde 

bulunabilmesi ve tehlikelerden korunabilmesi için gerekli olan ‘’ dur’’, 

‘’giriş’’, ‘’erkekler’’, ‘’dikkat’’, ‘’ölüm tehlikesi’’ gibi bazı uyarıcı işaretleri 

okumadan, basit okuma materyallerini okumaya değin uzanmaktadır. Burada 

basitliğin ölçüsü, okuma materyalinin birey için anlamlı ve bilinen olmasıdır 

(Eripek, 1996). Bulgulara göre öğretmenler, öğrencilerin öncelikli olarak 

günlük hayatlarında okumaları gerekli ve faydalı olan basit kelimeleri 

öğrenmelerine dair görüşler belirtmeyerek bu görüşü desteklememişlerdir. 

            Araştırmacıya göre zihin engelli bir öğrenciden, normal zekaya sahip 

bir öğrencinin kazandığı ilk okuma becerilerini göstermesi beklenmeyebilir. 

Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları eğitilebilir zihin engelli 

öğrencilerden, ilk okuma becerisi kazanmada normal düzeydeki akranları 

kadar performans beklenmemesini belirtmişlerdir. 
            Engelli bireylerin eğitimcileri, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak 

engelli bireylerin özelliklerine göre okuma ve yazma programları 

kullanmalıdır (Cohen ve Plaskon 1980). Uygun okuma-yazma stratejisi ve 

materyaller ile sınıf içi yardımlar yapılmasının, zihin engelli çocukların 

okuma ve yazmalarının geliştirilmesine büyük katkısı olacaktır (Akçamete, 

2003). Görüşülen öğretmenlerden bazıları sınıflarında ki eğitim 

olanaksızlıklarından bahsetmiş, gerek kaynak eksikliği gerekse materyal 

eksikliğinin eğitimi olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır. Bu görüşü 

destekleyen araştırmacının düşüncesine göre, eğitilebilir zihin engelli 

öğrencilere ilk okuma becerilerinin kazandırılmasında uygun strateji ve eğitim 

materyallerinin kullanımı eğitimi doğrudan ve olumlu olarak etkileyebilir. 

            Sarı’ya (2003) göre, zihin engelli çocuklar okuma ve yazmayı 

öğrenebilir. Ancak normal yaşıtlarından farklı olarak farklılaştırılmış yöntem, 

farklılaştırılmış materyal ve daha fazla süreye ihtiyaç duydukları söylenebilir. 

Zihin engelli çocuklarda okuma-yazma becerilerini kazanmada gecikme 
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durumu görüldüğünde, öğrenme özellikleri düşünüldüğü zaman bu çocuklara 

okuma-yazma öğretiminde uygun yöntem seçimi de çok önem kazanmaktadır.  

            Araştırmacının deneyimlerine göre öğretmenlerin eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken en çok kullandıkları  

öğretim tekniğinin ‘Görsel Eşleme’ tekniği olduğu söylenebilir ancak 

bulgulardan elde edilen öğretmen görüşlerine göre en çok kullanılan tekniğin 

‘Dinle-Tekrar Et’ tekniği olduğu görülebilmektedir. 

            Araştırmacının gözlemlerine göre öğretmenler eğitilebilir zihin engelli 

öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırırken farklı öğretim tekniklerini bir 

arada kullanmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre görüşme 

yapılan öğretmenlerin çoğunluğu birden fazla tekniği birlikte kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca Araştırmacıya göre eğitilebilir zihin engelli öğrencilere 

ilk okuma becerisi kazandırabilmek zor ve özel teknikler gerektiren bir 

süreçtir. Bu süreçte öğretmenlerin kullandıkları öğretim tekniklerinin 

öğrencinin görsel ve işitsel duyularına hitap eden, öğrencinin güdülenmesini 

ve motivasyonunu sağlayıcı teknikler olması gerektiği söylenebilir. Bu görüşü 

destekleyen bulgulara göre öğretmenlerin çoğunluğu içerisinde öğrencinin 

duyularına hitap eden ve ilgi çekici olan ‘Görsel Eşleme’, ‘Eğitsel Oyun’, 

‘Tekerleme-Şarkı’ ve ‘Bilgisayar-Video’ temelli okuma tekniklerini 

kullandıklarını söylemişlerdir. 

            Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma öğretiminin özellikle 

ilerleyen aşamalarında ‘Fark Etme-Yerleştirme’ tekniğinin kullanılması 

gerektiği ve bu tekniğin başarılı sonuçlar verebileceği söylenebilir. Ancak 

bulgulara göre, görüşme yapılan öğretmenlerin sadece ikisi bu tekniği 

kullandığını belirterek araştırmacının görüşünü desteklememiştir. 

            Araştırmacının deneyimlerine göre eğitilebilir zihin engellilerin ilk 

okuma öğretimlerinde ‘Eğitsel Oyun’ tekniğin önemli bir yere sahip olması 

gerektiği söylenebilir. Hafif derecede zihinsel engele sahip öğrencilerin 

öğretim sürecinde oyunların olumlu katkısı olacağı ve öğrenmeyi hızlandırıcı 

etkisi olacağı söylenebilir. Fakat bulgulara göre, görüşme yapılan 

öğretmenlerin çok az bir kısmı bu tekniğin en çok kullandıkları teknik 

olduğunu ifade etmişlerdir. 
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BÖLÜM VI  

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

           Bu bölümde araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ve sonuçlara 

yönelik öneriler yer almaktadır. 

 

 VI. I. Sonuç 

           Yapılan bu araştırmanın sonucunda, Türkiye’de özel eğitim 

sınıflarında öğrenim gören eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma 

öğretiminin belirli standartlarda yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Eğitilebilir zihin 

engelli öğrencilerin ilk okuma öğretimlerine yönelik hazırlanmış kaynaklar, 

ders kitapları öğretim yöntem ve tekniklerini içeren klavuz kitaplar sınırlıdır. 

Kaynak sınırlılığından dolayı özel eğitim sınıf öğretmenlerinin eğitilebilir 

zihin engelli öğrencilere ilk okuma öğretiminde yeterli donanıma sahip 

olmadıkları gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulardan 

özel eğitim sınıf öğretmenlerinin ilk okuma öğretiminde çok farklı teknikler 

kullandıkları saptanmıştır. Bu öğretmenlerin kullandıkları tekniklerin 

isimlerini bilmedikleri ortaya çıkmıştır.  

           Okuma öğretiminde yöntem dışında öğrenci başarısına etki eden başka 

faktörler bulunmaktadır. Bunlar öğrencinin kişisel özellikleri, ailenin 

öğrenciye doğru bir şekilde yardım etmesi ve ailenin öğrenciye sunduğu 

olanaklardır. İlk okuma ve yazma süreci bireyin gerek okul gerekse sosyal 

yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bu sürecin başarılı bir şekilde sürmesi 

için ise başta bireyin kendisine, ailesine, öğretmenine ve öğretim programına 

önemli görevler düşmektedir. Türkiye’deki mevcut öğretim programlarında 

birden çok öğretim tekniğine yer verilmeli ve öğretmenler bu teknikler 

konusunda bilgilendirilmelidirler. 
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 VI. II. Öneriler 

           Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler 

yapılabilir. 

 

1. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin ilk okuma becerileri kazanmalarına 

yönelik teknikler geliştirilmeli ve öğretmenler bilgilendirilmelidir. 

2. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin ilk okuma öğretimine ilişkin kaynak 

kitaplar oluşturulmalıdır. 

3. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin okuma becerileri kazanmalarına 

yardımcı olacak etkili materyaller geliştirilmelidir. 

4. Özel eğitim sınıfları kaynak kitap ve materyal yönünden tam donanımlı 

hale getirilmelidir. 

5. Özel eğitim sınıf öğretmenleri okuma öğretimine ilişkin hizmet içi eğitim 

faaliyetlerine katılmalı, kendilerini geliştirmeli, etkin öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanır hale gelmelidir. 

6. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin eğitim sürecinde öğretmen ve 

öğrenci aileleri arasında işbirliği sağlanmalı, ailelerin eğitime desteği 

arttırılmalıdır. 

7. İleri araştırmalar için evrensel bilgilerin yer aldığı kaynaklara ulaşım 

açısından kütüphaneler geliştirilmeli ve zengin bir donanıma 

kavuşturulmalıdır. 
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Ek 1. Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri İçin Görüşme Formu ve Soruları 

 
GÖRÜŞME FORMU 

Değerli öğretmenler; 

            Bu görüşme formu, bilimsel bir çalışma için düzenlenmiş olup, elde edilen 

veriler sadece bu amaç için kullanılacaktır. Lütfen görüşme formunda bulunan 

soruları cevaplarken size en uygun olanları belirtiniz. 

                                                                                            Saygılarımla  

                                                                                 İbrahim E. ARABACI 

Soru 1: Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerilerinin 

kazandırılmasında hangi teknikleri kullanıyorsunuz?  

      NEDEN?                           NEDEN DEĞİL? 

                              -Görsel ve İşitselliğe Dayalı Teknikler 

      -Düz Anlatıma Dayalı Teknikler 

 

Soru 2: Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerilerinin 

kazandırılmasında en çok kullandığınız teknik hangisidir? 

      NEDEN?                             NEDEN DEĞİL? 
 

                              -Görsel ve İşitselliğe Dayalı Teknikler 

      -Düz Anlatıma Dayalı Teknikler 
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Ek 2. Özel Eğitim Sınıflarının Bulunduğu ve Görüşme Yapılan Okulların 

Tablosu. 
                                  Tablo I: Çalışma Grubuna Seçilen İlköğretim Okulu, Görüşme Yapılan Öğretmen Sayıları 

 
Şehir 

 
Sıra 
No 

 
      İlçe 

 
              Okulun Adı 

 
Öğretmen  
   Sayısı 

Adana 
1 Seyhan Hürriyet İ.Ö.O.        1 
2 Seyhan Cumhuriyet İ.Ö.O.        1 
3 Seyhan Yavuz Selim İ.Ö.O.        1 
4 Seyhan Ziyapaşa İ.Ö.O.        1 
5 Seyhan Kenan Evren İ.Ö.O.        1 
6 Seyhan İbni Sina İ.Ö.O.        1 
7 Seyhan Nuri ve Zekiye Has İ.Ö.O.        1 

 

8 Seyhan Kasım Sacide Ener İ.Ö.O.        1 
Mersin 

9 Akdeniz Ahmet Mete Işıkara  İ.Ö.O.        2 
10 Akdeniz Cengiz Topel İ.Ö.O.        2 
11 Akdeniz Ersoy  İ.Ö.O.        1 
12 Akdeniz Fatih İ.Ö.O.        1 
13 Akdeniz Güneş  İ.Ö.O.        1 
14 Akdeniz Hatice Uluğ İ.Ö.O.        2 
15 Mezitli Dr. Hakan Kundak  İ.Ö.O.        1  
16 Mezitli Faris KOKULU İ.Ö.O.        1 
17 Mezitli Belediye İlköğretim İ.Ö.O.        1 

 

18 Mezitli Tece İ.Ö.O.         1 
Karaman 

19 Merkez İstiklal İ.Ö.O.         1 
20 Merkez Gazi Mustafa Kemal İ.Ö.O.        1 
21 Merkez Anafartalar İ.Ö.O.        1 
22 Merkez Mümine Hatun İ.Ö.O.        1 

 

23 Merkez İbrahim Bey İ.Ö.O.        1 
      Toplam 23        26 
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Ek 3. Öğretmenlerin 1. Görüşme Sorusuna Verdikleri Cevapların Tekniklere 

Göre Dağılımı 

 
Soru 1 : Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken hangi 

teknikler kullanılmaktadır? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 1 

Teknikler  Görsel 
Eşleme 
Tekniği 

Ayırt 
Etme-
Seçme 
Tekniği  

Dinle-
Tekrar 
Et 
Tekniği 

Eğitsel 
Oyun 
Tekniği 

Tekerleme-
Şarkı 
Tekniği 

Fark Etme-
Yerleştirme 
Tekniği 

Bilgisayar-
Video 
Temelli 
Görüşme 
Tekniği 

Öğretmen         
1     +   
2 +     +  
3  + +     
4   +    + 
5   + + +   
6 + + +  +   
7 +  +     
8 +       
9   + +   + 
10 +  + +    
11  + +  +   

12 + +      
13   + + +   
14 +   + +  + 
15    + +   
16 +   + +  + 
17 +    +  + 
18 +   +    
19    + +   
20       + 
21 +    +   
22  +     + 
23       + 
24 +    +   
25        
26   +   +  
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Ek 4. Öğretmenlerin 2. Görüşme Sorusuna Verdikleri Cevapların 

Tekniklere Göre Dağılımı 

 
Soru 2 : Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere ilk okuma becerileri kazandırılırken 

öğretmenler tarafından en çok hangi  teknikler kullanılmaktadır? 

 

 
 Soru 2 

 
Teknikler 

Görsel 
Eşleme 
Tekniği 

Ayırt 
Etme-
Seçme 
Tekniği 

Dinle-
Tekrar 
Et 
Tekniği 

Eğitsel 
Oyun 
Tekniği 

Tekerleme-
Şarkı 
Tekniği 

Fark Etme-
Yerleştirme 
Tekniği 

Bilgisayar-
Video 
Temelli 
Görüşme 
Tekniği 

Öğretmen        
1     +   
2      +  
3   +     
4       + 
5     +   
6  +      
7   +     
8 +       
9   +     
10 +       
11   +     

12 +       
13   +     
14       + 
15    +    
16       + 
17 +       
18    +    
19    +    
20     +   
21 +       
22  +      
23       + 
24     +   
25        
26   +     
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  EK 5. Özel Eğitim Öğretmen Görüşmelerinden Bir Örnek Görüşme 

                ( ÖĞRETMEN  4        GÖRÜŞME KAYDI) 

 

Araştırmacı: Hocam görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederek 

sorularıma geçmek istiyorum. 

 

Öğretmen4: Evet hocam. 

 

Araştırmacı: Hocam eğitilebilir zihin engelli öğrencilerinize ilk okuma 

becerileri kazandırırken hangi tekniklerden faydalanıyorsunuz? 

 

Öğretmen 4: Hocam ses temelli cümle yöntemini kullanıyoruz biz, şimdi yeni 

müfredata göre buna geçildi. 

 

Araştırmacı: Hocam siz bu yöntemi kullanırken hangi teknikleri 

kullanıyorsunuz? Yani daha verimli olabilmek için, öğrenmeyi 

hızlandırabilmek için. 

 

Öğretmen 4: Hocam bir çok tekniği bir arada kullanırım. Mesela içinde 

görsellik olan teknikleri kullanırım. Slaytlarım ver her sesle ilgi, tabi daha 

sonrası kelimelere dönüşüyor.. Onları bilgisayarımdan ya da projektörden 

izlettiriyorum çocuklara. Eğlenceli bir hale getiriyorum dersi yoksa 

dikkatlerini toplamak çok zor oluyor. Mesela o gün ‘’l’’ sesini vereceksem 

onunla ilgili bir görüntüyü izlettiriyorum. Böyle çizgi film gibi şeyler, 

hareketli şeyler izleriz beraber sonra film ya da sunum bitince hemen 

gördüklerini anlattırıyorum çocuklara. Hemen gördükleri sesi tanımalarını ya 

da söylemelerini beklemiyorum, biraz sohbet ettikten sonra slaytı yeniden 

izliyorlar, o zaman sesin üzerine yoğunlaşıyorum. Bol bol duymuş oldukları 

sesi çıkarttırıyorum. 

 

Araştırmacı: Bilgisayar ve videodan faydalanarak öğrenmeyi sağlıyorsunuz 

yani. 
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Öğretmen 4: Evet evet, çok kullanırım ben bilgisayarı. Tabiki her zaman 

bilgisayar kullanmak olmuyor dersin belli kısımlarında başka tekniklere 

geçerim. Verdiğim sesle ilgili bir çalışma yaprağı verir onu boyamalarını 

isterim, sonra boyadıkları sesi beraberce seslendiririz. Başka ne bileyim, şarkı 

söyleyerek okumayı öğreniriz, tahtayı da çok kullanırım sesleri kelimeleri 

yazarım ordan okuruz. Tahtaya kaldırırım öğrencimi sadece onunla okuruz 

mesela.. Kendi defterlerine bakar yanına gider orada okutturmaya çalışırım. 

Genelde bu şekilde hocam. 

 

Araştırmacı: Anladım hocam. Peki siz bu tekniklerin içinde en çok hangisini 

kullanırsınız ve neden? 

 

Öğretmen 4: Bilgisayarı çok kullanırım. Hemen her derste kullanmışımdır 

yani. Çok faydası olur mu bilmiyorum tabi ama bana daha eğlenceli dikkat 

çekici gibi geliyor. Hızlı öğreniyorlar yani. Bir de böyle projeksiyon da 

gösterince sanki televizyon izler gibi pür dikkat bakıyorlar perdeye. 

 

Araştırmacı: Tamam hocam çok teşekkür ederim. 
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                   Ek 6.  Araştırma Yapılan İl Haritası 

 

 

 

 

Karaman Adana

Mersin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


