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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait
bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ
bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk

TEKRARLI OKUMA VE GÖRSEL ANLAMA
PROGRAMI ÖĞRETMEN KILAVUZU
“Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Okuduğunu
Anlama Destek Programı”

Daha detaylı bilgi için:
enginyilmaz59@gmail.com
Yazarın izni olmadan kesinlikle kopyalamayınız. Her hakkı saklıdır ve yazara aittir. Kitabın
tamamı ya da bir kısmı hiçbir şekilde alınıp yayınlanamaz.

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum: Bildiğim her şeyi bana
onlar öğretti.
İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl, Nerede ve Kim”.
Rudyard Kipling
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ÖN SÖZ
Okullarda okuma becerilerinin edinimi ve geliştirilmesi hem akademik başarı ve ilerleme hem de yetişkinlik döneminde başarılı olmak için önem arz etmektedir. Fakat öğretmenler sınıflarında birçok öğrencinin okuma becerilerinde
çeşitli problemler gözlemleyebilmektedir. Sınıflarımızda hem tipik gelişim gösteren öğrenciler hem de özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler okuma güçlükleri
yaşayabilmektedir. Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler arasında ise okuma
güçlükleri en sık olarak özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler arasında gözlemlenmektedir. Hatta ciddi okuma güçlükleri olarak bilinen disleksi de özel öğrenme
güçlüğü altında yer almaktadır. Aslında araştırmalar özel öğrenme güçlüğü olan
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%60 ile %90 arası olarak belirtilmekte) temelde okuma becerilerinde yaşanan problemlerden dolayı bu tanıyı aldığını vurgulamaktadır. Okuma güçlükleri temel okuma becerilerini edinmenin yanı sıra
akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde de sıklıkla gözlemlenmektedir.
Elinizdeki Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programı (TOGAP) öncelikle özel
öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanmış bir
programdır.
TOGAP, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel
Eğitim Anabilim Dalı’nda 2021 yılında Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU danışmanlığında Engin YILMAZ tarafından tamamlanmış olan “Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Tekrarlı
Okuma ve Görsel Anlama Programının (TOGAP) Etkililiği” başlıklı tez kapsamında geliştirilmiş ve etkililiği bilimsel bir çalışma ile ortaya konmuştur. TOGAP okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerini destekleyen bilimsel dayanaklı birçok
stratejinin bir araya getirilip kullanıldığı kapsamlı ve çok boyutlu bir program olmanın yanı sıra özgün metinler ve bu metinlere ait okuduğunu anlama soruları
içeren bir programdır.
TOGAP öğrencilerle birebir uygulama şeklinde kullanılmakta ve özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerle hem
destek eğitim odalarında ve genel eğitim sınıflarında hem de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılabilmektedir. Uygulama öncesinde TOGAP
Uygulama Kılavuzunun detaylı ve dikkatli bir şekilde okunması ve bu kılavuzdaki adımlarının takip edilerek uygulamanın gerçekleştirilmesi önemlidir. Fakat
öğrencilerin gereksinimlerine göre program uygulama sürecinde farklılaştırmalar
gerçekleştirilebilir.

Ön Söz
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Bu programın hazırlanmasında tez izleme kurulu üyeleri başta olmak üzere
birçok akademisyenin, uzmanın ve öğretmenin katkısı olmuştur. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca
programın özenli bir şekilde siz okuyuculara ulaşmasını sağlayan değerli Pegem
Akademi Yayınevi çalışanlarına da çok teşekkür ederiz. TOGAP’ın özel eğitim ve
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında okuma güçlüğü yaşayan
tüm öğrencilere katkı getirmesini ve tüm eğitimcilere, uzmanlara, ailelere ve paydaşlara faydalı olmasını dileriz.
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
ORCID No: 0000-0002-9933-5331
Dr. Engin YILMAZ
ORCID No: 0000-0001-8390-9452
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KILAVUZUN AMAÇLARI
Bu kılavuzda ilgili çalışmaları tamamladıktan sonra, aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız.
1.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerle ilgili tüm paydaşlara (aileler, özel
eğitimle ilgili çalışmaları olan akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler)
Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programını açıklayabilirsiniz.

2.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle okuduğunu anlama çalışmalarını bu kılavuza göre yapabileceksiniz.

3.

Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programını doğru ve bağımsız bir
şekilde kullanabileceksiniz.
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Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programı Öğretmen Kılavuzu

PROGRAMIN FAYDALARI
Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programı:
1.

Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

2.

İlkokul (2., 3. ve 4. sınıf) seviyesindeki her öğrenciye uygulanabilir.

3.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmenler tarafından
uygulanabilir.

4.

Öğrencilerin sadece Türkçe dersinde değil, diğer derslerde de okuduklarını daha iyi anlamalarına katkı sağlar.

5.

Öğrencilerin yapabildiklerine dair iç motivasyonlarını yükseltir.

6.

Öğrencileri daha iyi okuyucular haline getirir.

7.

Akıcı okuma becerilerini geliştirir.

