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SUNUŞ 

Türk eğitiminin 2000’li yıllardan itibaren gündeminden düşmeyen önemli 
sorunlarından biri öğrencilerimizin okuduğunu anlama becerilerinin düşük 
düzeyde olmasıdır. 2001 yılında uygulanan PIRLS çalışmasının ve 2003 yılından 
itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen PISA uygulamalarının sonuçları, 
Türkiye’nin sürekli olarak OECD ortalamasının altında kaldığını ortaya 
koymaktadır. Türkiye bilinen bu gerçeğe rağmen öğrencilerinin okuma başarısını 
arttıracak modelleri oluşturamamıştır. PISA uygulamasında ilk sıralarda yer alan 
ülkeler aldıkları önlemlerle ve oluşturdukları modellerle başarılarını artırmışlardır. 
Türkiye 2000’li yıllardan itibaren düşük okuma başarı diliminde bulunan düzeyini 
ne yazık ki arttıramamıştır. PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’nin okuma 
puanında önemli bir artış olmuş ancak öğrencilerimizin okuma başarı 
düzeylerinde yukarı hareketlilik olmamıştır. 

Bu çalışma, hem okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi hem de bu 
becerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi açısından Türkiye’ye özgü bir model 
ortaya koymaktadır. Okuduğunu anlama insan yaşamının vazgeçilmez, temel bir 
yaşam becerisidir. Geliştirilmesi ise, birbiriyle ilişkili birden fazla değişkenin 
birlikte ele alınmasına bağlıdır. Bu çalışma birçok sınırlılık içinde bunu başarmaya 
çalışmıştır. Kitap ayrıntılı okunduğunda bu durum açıkça görülecektir. Kitabın 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca ve uygulamada çalışanlarca dikkate alınması en büyük 
dileğimizdir. 

Bu kitap uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Bu ekibin içinde yer alan 
bazı akademisyenlerin Türkiye’ye örnek model oluşturacak uygulamalı bir çalışma 
yapılmasına ilişkin düşüncesi 2010’lı yılların öncesine kadar gitmektedir. Bu 
çalışma, 2015 yılı başlarında Çankaya Rotary Kulübünün okuma konusunda 
yürütmek istediği bir çalışmaya destek olma düşüncesiyle başlamıştır. Projenin 
amacı, yöntemi, iş ve işlem basamakları ile proje ekibi ayrıntılı olarak tanımlanmış 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerine sunulmuş olmasına rağmen 
uygulama okulu bulmakta büyük sorunlar yaşanmıştır. Bu konuda çalışma 
yapmak istediğimizi duyan Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu Müdürü sayın Yusuf 
Yoleri bu çalışmayı okulunda yapabileceğimizi iletmiş ve projenin uygulamalarını 
yapmak için okulun kapılarını bizlere açmıştır. 

Projenin okul içi hazırlıkları 2017 yılının Mayıs ayında başlamış, Eylül ayına 
kadar sürmüştür. Projenin uygulama süreci 2017 yılı Ekim ayında başlamış, 2018 
yılının Nisan ayında sona ermiştir. Çalışmanın büyük bir zevk ve başarı içerisinde 
geçmesine katkı sunan başta okul müdürü olmak üzere, müdür yardımcılarına ve 
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çalışmanın tüm aşamalarına etkin biçimde katılan, görüş ve önerileriyle önemli 
katkılar sunan öğretmenlerimize içten teşekkürlerimizi sunarız. Onlar olmasaydı 
bu çalışma asla başarıya ulaşamazdı. Ayrıca bu projenin baş kahramanları ve 
ülkemizin geleceği güzel çocuklarımıza çalışmanın tüm aşamalarına verdikleri 
destek için teşekkür ederiz. 

Projenin en önemli paydaşı ve destekçisi Çankaya Rotary Kulübüdür. 
Çalışmanın tüm aşamasında maddi ve manevi hiçbir desteği esirgememiş, sık sık 
okula gelerek yürütülen çalışmaları yakından izlemişlerdir. Okul içi ve okul dışı 
yapılan çalışmalar için her türlü olanağı seferber etmekten geri durmamışlardır. 
Öğrencilerin okuma başarısının geliştirilmesi için yapılacak tüm çalışmalarda bir 
Sivil Toplum Kuruluşu olarak örnek olmuşlardır. Kulübün tüm üyelerine içten 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Proje, okuduğunu anlama becerisi hakkında bilgi sahibi ve uygulama 
deneyimi olan akademik bir kadroyla yürütülmüştür. Araştırmacılar, okuduğunu 
anlama becerisinin geliştirilmesi konusunda dünyada yapılmış iyi örneklerin 
incelenmesi, araştırma modelinin başarıyla uygulanması, öğretmenlerle düzenli 
görüşmelerin yapılması, verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması 
aşamalarında yüksek özveri göstermişlerdir. Bu çalışmanın alanımızdaki 
akademisyenlere örnek olmasını dileriz. 

Bu proje, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin çatısı altında yürütülmüştür. Çalışmayı Ankara 
Üniversitesi’nin adını kullanarak yürütmek bizlere büyük bir güç ve onur 
vermiştir. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş olmak üzere, Ankara 
Üniversitesi’ne desteği için teşekkür ederiz. 

Kitabın tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Gelecek eleştiri ve öneriler için 
şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla 

Proje Ekibi Adına  
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu 
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GİRİŞ 

Dil öğretiminde öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel dil 
becerilerinden konuşma ve dinleme becerileri sözlü, okuma ve yazma becerileri 
ise yazılı dil becerileri olarak adlandırılmaktadır (Linse, 2005). Nunan (1998)’a 
göre öğrencilere okuma becerisinin kazandırılması diğer dil becerilerine göre daha 
güçtür ve bu becerinin geliştirilmesi uzun zamanda gerçekleşmektedir. Akyol 
(2003) okumayı, ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili 
iletişime dayanan, bir amaç doğrultusunda, uygun bir yöntemle gerçekleştirilen 
bir anlam kurma süreci olarak tanımlamaktadır. Eastman (2010)’a göre 
okuduğunu anlama, bir metin içerisinde anlamlandırılmayı bekleyen bir iletinin, 
okuyucunun ön bilgilerine ve deneyimlerine dayalı olarak anlamlandırılması 
etkinliğidir. Okuduğunu anlama için yapılan tanımlar, metinde yer alan bilginin 
yorumlanmasını, ön bilgilerin kullanılmasını ve metnin içeriğine ilişkin 
okuyucunun zihninde anlamlı bir temsilin oluşturulmasını içermektedir 
(Kendeou, Broek, White ve Lynch, 2007). Okuduğunu anlama, bireyler için 
önemli bir yaşam becerisidir. Bireylerin bu becerisi gelişmeden, onların toplumda 
meydana gelen olaylara anlam vermesi, olayları ilişkilendirmesi, bu olaylar 
üzerinde düşünüp sorgulaması ve bir çözüm üretmesi olanaklı olmayacaktır 
(Kutlu, 2004).  

Okuduğunu anlama, tanımının ve öğretiminin tarihsel süreçteki gelişimi 
metin, okuyucu ve bağlam olmak üzere üç ögeye dayalı olarak ele alınmaktadır (Snow 
ve Sweet, 2003). Psikoloji ve eğitimin davranışçı yaklaşımın etkisi altında olduğu 
1960’lı yıllara kadar, okuduğunu anlama yalnızca metinle ilişkilendirilmiştir. 
Okuyucunun anlama düzeyini ve bu becerinin doğasını yalnızca metnin 
özelliklerinin belirlediği kabul edilmiştir. Bu görüşün etkisiyle o yıllardaki öğretim 
yaklaşımları da yalnızca metne odaklanmıştır. 1960’lı yıllara kadar okuyucuların 
metne dayalı olarak hazırlanan sorulara yanıt verirken metne sıkı sıkıya bağlı 
kalmaları beklenmiş ve sorular da bu beklentiyi sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. 
1970’li yılların başından itibaren psikolojide ve eğitimde bilişsel yaklaşımın 
egemen olmasıyla, okuma boyunca bilgi edinme ve bu bilgiyi örgütleme becerileri, 
okuduğunu anlama tanımlarının temel çerçevesini oluşturmuştur. Okuyucunun 
dünya hakkındaki bilgisinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisine ve metni 
anlamada bu bilgileri kullanmasına önem verilmiştir. Ayrıca, bireylerin 
okuduğunu anlama düzeylerini izlemede ve anlamdaki boşlukları tamamlamada 
kullandıkları stratejiler öne çıkmıştır. Metin odaklı dönemdeki soruların yerini, 
okuyucuların metinden çıkardığı anlamları ön plana alan sorular almıştır. Bireyler 
metinden edindikleri bilgilerle, kendi belleklerinde var olan şemaları ve yaşantıları 
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arasında bağ kurmaya özendirilmiştir. Yazar; kurgusuyla, diliyle ve yarattığı beğeni 
düzeyiyle okurun başka ortamlara girmesini sağlar (Binyazar, 2010). Okur da 
metni, duyuşsal ve bilişsel özelliklerine, dünya görüşüne, estetik (güzel duyu) 
beğenisine göre alımlar; böylelikle üretme sürecine katılır. 

1990’lı yıllardan itibaren sosyal psikolojideki gelişmelerin katkısıyla, metin ve 
okuyucunun yanında bağlam da okuduğunu anlamada önemli bir rol kazanmıştır. 
Okuyucuların okudukları her yeni metni, daha önce okumuş oldukları metinlere 
ve içinde bulundukları kültüre dayalı olarak yorumladıkları kabul edilmiştir. Bu 
yeni bakış açısı, okuduğunu anlamanın öğretiminde bazı değişiklikler yaratmıştır. 
Bireyler, metinde dünyanın nasıl yansıtıldığına, kimin sesinin ve deneyimlerinin 
temsil edildiğine ilişkin sorular sormaya ve yanıtlamaya yönlendirilmiştir. 
Okuyucunun, eleştirel bir duruşla metnin ardındaki toplumsal, ekonomik, 
ideolojik, ahlaki, duygusal ve politik varsayımları ortaya çıkarmasına önem 
verilmiştir (Pearson ve Cervetti, 2015; Sarroub ve Pearson, 1998; Serafini, 2012). 

Okuduğunu anlamanın tanımlanmasına Davis (1944)’teki faktör analizine 
dayalı çalışmaları da yön vermiştir. Davis, çalışmasında okuduğunu anlama 
becerisinin bileşenlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Okuduğunu anlama 
becerisini oluşturduğu düşünülen bileşenler, sözcükte anlam ve akıl yürütme 
olmak üzere iki ana faktörün altında tanımlanmıştır (Pearson, 1985). Bu 
çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkarılan alt becerilerin sayısı arttıkça 
öğretmenler açısından öğretim sürecinde izlenecek yolları tanımlamak 
güçleşmiştir. 1960’lı yılların sonunda, okuduğunu anlama becerisini belirli bir 
sınıflandırmaya dayalı olarak ele alma yaklaşımı öne çıkmıştır. Bu tarihe kadar 
çoğunlukla Bloom, Engelhart, Furst, Hill ve Krathwohl tarafından 1956 yılında 
geliştirilen sınıflama temel alınmıştır. Okuduğunu anlamanın ölçülmesinde 
kullanılabilecek bir başka sınıflama ise Barrett tarafından 1976 yılında 
geliştirilmiştir (Pearson ve Cervetti, 2017). Bu sınıflamada okuduğunu anlamanın 
bilişsel süreçleri basit anlama, yeniden organize etme, derinlemesine anlama, değerlendirme 
ve birleşim olmak üzere beş düzeyde ele alınmıştır. İlk bilişsel düzeyler metinde 
doğrudan verilen bilgilere ulaşmayı, daha üstteki düzeyler ise metindeki örtük 
anlama ulaşmayı gerektirmektedir (İsmail, Petras ve Eng, 2015; Pettit ve Cockriel, 
1974). 

Barrett’in çalışmasına dayalı olarak geliştirilen sınıflamalardan biri de, 
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement -IEA) tarafından 
gerçekleştirilen Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (Progress 
in International Reading Literacy Study -PIRLS) uygulamasında kullanılan 
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sınıflamadır (Reeves, 2012). Bu sınıflamada, okuduğunu anlama alanındaki 
bilişsel süreçler dört düzeyde ele alınmaktadır. İlk düzey açık bir biçimde ifade edilmiş 
bilgi ve fikirlerin üzerinde durma ve doğrudan çıkarımlar yapma olarak tanımlanmaktadır. 
Bu düzeyde bireyin; sözcük, ifade ve cümle düzeyinde anlamlar oluşturması 
beklenmektedir. Bilgi metin içerisinde açıkça verilmiştir ve bireyin çıkarım 
yapmasına gerek kalmadan bu bilgiye erişmesi gerekmektedir. İkinci düzey ise 
açıkça ifade edilmemiş fikirlerden çıkarım yapma olarak adlandırılmaktadır. Bu düzeyde 
bireylerden metinde yer alan bilgiler arasında ilişkiler kurması beklenmektedir. 
Bilgi ve fikirler metinde açıkça verilmiş olabilir ancak aralarındaki bağlantılar 
örtük olarak bulunmaktadır. Bireylerin bu örtük anlamlara ulaşması 
gerekmektedir. Bu düzeyde, bireyin paragraf ve metin düzeyinde anlamlar 
oluşturması beklenmektedir. Kişisel bilgi ve deneyimleri kullanma olarak adlandırılan 
üçüncü düzeyde, bireylerden yalnızca örtük bilgi ve fikirler arasında ilişki 
kurmaları değil; aynı zamanda kendi bakış açıları, bilgi ve deneyimleriyle bağlantı 
kurmaları da beklenmektedir. Okuduğunu anlama süreçlerinde en üst bilişsel 
düzey olan metnin ögelerini, içeriğini ve dilini inceleme ve değerlendirme düzeyi, odak 
metinden anlam çıkarmanın ötesinde metnin dışına çıkıp eleştirel bir yaklaşımla 
metni incelemeyi gerektirmektedir. Bu düzeyde, bireylerden metinde verilen 
bilgileri farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırmaları, bilgilerin doğruluğuna ve 
yazarın bilgiyi aktarma şekline ilişkin yargıda bulunmaları beklenmektedir (Mullis 
ve Martin, 2015; Mullis, Martin, Kennedy, Trong ve Sainsbury, 2009). 

İlk kez 2001 yılında uygulanan PIRLS, 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu 
anlama becerilerine ilişkin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilgi 
sağlamıştır. Bu uygulamada Türkiye 450 puan ile uluslararası ortalamanın 51 puan 
altında kalmış ve 35 katılımcı ülke arasında 28. sırada yer almıştır. Puan dağılımına 
göre Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin büyük bir kısmı alt %25’lik dilim 
içerisinde yer almıştır. Alt çeyrek dilimde yer alan öğrenciler metinde açık bir 
biçimde ifade edilmiş bilgiler üzerinde durarak bu ifadeleri çıkarımlar yapmak için 
kullanabilmektedir (Mullis, Martin, Gonzales ve Kennedy, 2003). Dolayısıyla, 
PIRLS uygulamasına katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun okuduğunu 
anlamada üst düzey düşünme süreçlerinde zayıf oldukları görülmüştür (MEB, 
2003). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-
operation and Development -OECD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student 
Assessment -PISA) uygulamasında, Türkiye’nin okuduğunu anlama sonuçları, 
PIRLS ile benzer sonuçlar ortaya koymuştur. PISA’nın 2003, 2006, 2009, 2012 
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ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen uygulamalarının tümünde, Türkiye’nin 
okuduğunu anlama alanındaki puan ortalaması katılımcı ülke ortalamalarının 
altında yer almıştır (Anıl, Özkan ve Demir, 2015; MEB, 2005; MEB, 2007; MEB, 
2010; Taş, Arıcı, Ozarkan ve Özgürlük, 2016). 

Ortalama puanlar yıllara göre incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin 
PISA okuma başarıları 2003 ile 2012 uygulamaları arasında göreli olarak bir artış 
göstermiş ancak 2015 uygulamasında büyük bir düşüş gözlenmiştir. PISA 2015 
uygulamasında daha önceki yıllarda yapılan uygulamalara göre alt yeterlik 
düzeylerinde bulunan öğrenci oranlarının arttığı, üst yeterlik düzeylerinde 
bulunan öğrenci oranlarının ise azaldığı görülmüştür (Taş, Arıcı, Ozarkan ve 
Özgürlük, 2016). 

Okuduğunu anlama becerisinin ulusal alanda ölçüldüğü Akademik 
Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) 2018 uygulamasının 
bulguları, PISA bulgularıyla paralellik göstermektedir. ABİDE uygulamasına 
katılan 4. sınıf öğrencilerinin %21,2’si okuduğunu anlama alanında temel düzeyde 
yer alırken %6,7’sinin temel düzeye bile çıkamadığı görülmüştür (MEB, 2019a). 
Sonuçlar 8. sınıf öğrencilerinde de değişmemiştir. Temel düzeyde yer alan 
öğrenciler, grubun %23,5’ini oluştururken temel altı düzeydeki öğrenciler, grubun 
%1,6’sını oluşturmuştur (MEB, 2019b). Türkiye’nin 4. ve 8. sınıf ABİDE 
uygulamasına göre, öğrencilerinin yaklaşık %30’unun okuduğunu anlama becerisi 
puanları orta düzeye bile çıkamamıştır. 

Uluslararası düzeyde yapılan öğrenci başarısı çalışmaları, Türkiye’deki 
öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri açısından beklenen düzeyin çok 
gerisinde olduklarını göstermektedir. Ayrıca, okuduğunu anlama başarısının 
yıllara göre değişimi öğrencilerin okuduğunu anlama performanslarının gelecekte 
benzer düzeyde kalacağını ya da düşme eğilimi göstereceğini ortaya koymaktadır. 
Aralık 2019’da açıklanan PISA 2018 sonuçları, Türkiye’nin okuma başarı puanını 
arttırdığını ancak yine OECD ortalamasının altında kaldığını göstermiştir 
(OECD, 2018). Öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri açısından gösterdikleri 
bu olumsuz tablonun değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü hem ulusal hem de 
uluslararası alanyazında, okuduğunu anlama başarısının önemini vurgulayan 
görüşler ve bu görüşleri destekleyen bulgular yer almaktadır (Bayat, Şekercioğlu 
ve Bakır, 2014; Bloom, 2012; MEB, 2009; Vilenius-Tuohimaa, Aunola ve Nurmi, 
2008; Yılmaz, 2008). 

Ametlle ve Müller-Jerina (2004) okuduğunu anlama becerisinin bireysel ve 
toplumsal açıdan önemini eğitsel, duygusal ve sosyal gelişim olmak üzere farklı 
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alanlarda ele almaktadır. Araştırmacılara göre, iletişim aracı olarak dilin etkili 
kullanılması bireyin sosyal ve akademik yaşamını tartışmasız biçimde olumlu 
etkilemektedir. Okuma becerisi, bireylerin eğitsel gelişimlerine katkıda 
bulunmakta, empati kurmalarını ve yaratıcı düşünmelerini geliştirerek entelektüel 
ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. 

Bireyler, okuduğunu anlama becerileri sayesinde akademik yaşamlarında 
başarılı olabilir, toplumda kendi isteklerine uygun yer bulabilir ve görüşlerini diğer 
insanlara iletebilirler (Mete, 2012). Alanyazındaki bulgular, okuma becerisinin 
öğrencilere eğitim-öğretim süreçlerinde ve yüksek riskli sınavlarda yardımcı 
olacağını ve onları ileri taşıyacağını belirtmektedir (Ateş, 2008; Berberoğlu ve 
Kalender, 2005). Mullis, Martin, Kennedy ve Foy (2007) toplumların gelişmeleri 
ve kalkınmaları için o toplumda yaşayan bireylerin eğitilmelerinin ve gelişmiş 
okuduğunu anlama becerilerine sahip olmalarının altını çizmektedir. 

Okuduğunu anlama üzerinde yapılan çalışmalar, okuduğunu anlamanın 
önemini vurgulayan sonuçlara ulaşmaktadır. Cook (2006) tarafından üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada, öğrencilerin okuduğunu anlama başarısını 
ölçen bir testten elde ettikleri puanlar ile bölümlerindeki ilk dönem sonunda elde 
ettikleri akademik not ortalamaları arasında anlamlı pozitif ilişkiler elde edilmiştir. 
4. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüş başka bir araştırmada, öğrencilerin 
okuduğunu anlama başarıları ile aritmetik problemleri çözme performansları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları, okuduğunu anlama ile 
problem çözme arasında yüksek ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu 
göstermiştir (Vilenius-Tuohimaa, Aunolab ve Nurmib, 2008). Cimmiyotti 
(2013)’nin 2, 3, 4 ve 5. sınıf düzeylerinde yürüttüğü çalışmasında, tüm sınıf 
düzeylerinde okuduğunu anlama başarısı ile matematik başarısı ve genel akademik 
başarı arasında güçlü pozitif ilişkiler elde edilmiştir. Mickelson (2016) tarafından 
3. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada, öğrencilerin okuduğunu anlama 
başarılarının onların yazma, konuşma ve dinleme ile araştırma becerilerinin 
anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. 

Ulusal alanyazında yapılan çalışmaların bulguları da öğrencilerin farklı 
alanlardaki başarıları ile okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişkiyi 
desteklemektedir. Egelioğlu (1989) okuduğunu anlama becerisinin bilgi 
düzeyindeki öğrenmeleri gerçekleştirmede oldukça önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Çiftçi (2007) ve Yılmaz (2008) okuduğunu anlama becerisinin 
öğrencilerin okul öğrenmelerine olumlu katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Kutlu, 
Yıldırım, Bilican ve Kumandaş (2011) ise araştırmalarında ilköğretim 5. sınıf 
öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının 
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kestirilmesi olasılığı üzerinde; cinsiyet, öğrenciye ait kitap sayısı, evde bulunan 
kitap sayısı, öğretmenin okunan metinlerle ilgili özet yazdırması ve öğretmenin 
okumayla ilgili ev ödevi vermesi değişkenlerinin anlamlı düzeyde etkili olduğu 
bulunmuşlardır. 

Hem ulusal hem de uluslararası alanyazında yapılan çalışmaların bulguları, 
öğrenci başarısının geliştirilmesinin temelinde okuduğunu anlama başarısının 
arttırılmasının yattığını ortaya koymaktadır. Okuduğunu anlama, birey, metin ve 
bağlamın özelliklerinden etkilenen ve pek çok bileşenden oluşan çok boyutlu bir 
yapı olduğundan bu becerinin geliştirilmesi için izlenecek süreçlerin de çok yönlü 
ve kapsamlı olması gerekmektedir. 

Shanahan ve diğerleri (2010) tarafından hazırlanan raporda okuduğunu 
anlamanın geliştirilmesi için öğretmenler tarafından yapılması gerekenler geniş bir 
biçimde ele alınmaktadır. Araştırmacılar bir metnin; okuma öncesinde, sırasında 
ve sonrasında öğrencileri metnin anlamı üzerinde düşünmelerini sağlayacak 
nitelikli sorular yöneltmenin önemini vurgulamaktadırlar. Araştırmacılara göre 
bunun yapılabilmesi için öğretmenlerin tartışma ortamı sağlayacak zenginlikte ve 
nitelikte metinler seçmeleri ve üst düzey düşünmeleri harekete geçirecek sorular 
kullanmaları gerekmektedir. Öğretmenlere, bu tartışmalarda metnin ana 
düşüncesini ve metinde bu düşünceyi destekleyen noktaları bulmayı, öğrencilerin 
metni kendi bilgi ve deneyimleri ışığında yorumlamalarını, metinde yer alan bir 
karakterin eylemlerinin doğruluğuna ilişkin yargıda bulunmalarını, metinde 
gerçekçi olmayan noktaları ve metinden görüşlerini destekleyen noktaları 
belirlemeyi sağlayacak sorular kullanmaları önerilmektedir. Özetle araştırmacılar 
öğretmenlerin, yalnızca metinde açıkça yer alan düşüncelere dayalı çıkarım 
gerektiren sorulara değil, metnin anlamına ilişkin daha derin düşünme gerektiren 
üst düzey zihinsel becerileri kullandıran sorulara yer vermeleri gerektiğini 
vurgulamaktadır. Ayrıca öğretmenlere, içerdiği fikir ve bilgiler açısından zengin, 
öğrencilerin okuma düzeylerine uygun güçlükte ve dersin amacını destekleyen 
bilgi verici ya da öyküleyici türlerde metinler seçmeleri de önerilmektedir. 

Üst düzey düşünme becerilerine ilişkin soruların kullanılmasını destekleyen 
çalışmalardan biri Bitter, O’Day, Gubbins ve Socias (2009) tarafından yapılmıştır. 
Araştırmacılar, boylamsal desen ile iki yıl boyunca öğretmenlerin 
gerçekleştirdikleri okuma etkinliklerini gözlemlemiş ve öğretmenlerin sınıf 
içerisinde kullandıkları etkinliklerin öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin üst 
düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektiren sorular kullanması ve 
öğrencileri metnin anlamına ilişkin düşündürmesinin kurulan tüm regresyon 
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modellerinde okuduğunu anlama başarısının en iyi yordayıcısı olduğu 
bulunmuştur. Öğretmenlerin bu soruları kullanma düzeylerindeki bir birimlik 
artış, öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarında 1.61 puanlık bir artış meydana 
getirmiştir. 

Okuduğunu anlama becerisinin belirlenmesinde kullanılan ölçme yolları ve 
madde türleri diğer bir önemli noktadır. Cutting ve Scarborough (2006)’ya göre, 
bireyin ne kadar iyi anladığının belirlenebilmesi, nasıl ve ne kadar iyi ölçüldüğüne 
bağlıdır. Kobayashi (2002) araştırmasında farklı madde türlerinin okuduğunu 
anlamanın farklı boyutlarını ölçtüğünü ortaya koymuştur. Kintsch ve Yarbrough 
(1982) açık uçlu ve boşluk doldurma gerektiren maddelerin okuduğunu anlama 
başarısı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bulgular, açık uçlu maddelerin metnin 
geneline ilişkin anlamı hakkında bilgi verirken, boşluk doldurma gerektiren 
maddelerin anlamayla ilgili bilgi vermediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Taylor, Pearson, Clark ve Walpole (2000) tarafından yapılan çalışmada, 
ilkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarını etkileyen okul ve öğretmen 
faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 14 farklı 
ilkokuldaki öğretmenler okuma etkinlikleri yürütürken 6 ay boyunca gözlenmiştir. 
Buna göre hem öğretmen hem de okul faktörleri açısından, derslerde üst düzey 
düşünme becerilerini ölçen sorular kullanma sıklığının okuduğunu anlama 
başarısını anlamlı biçimde yordadığı bulunmuştur. Ayrıca, Hoffman, Sailors, 
Duffy ve Beretvas (2004) tarafından yürütülen çalışmanın farklı türde metin 
kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama başarısının anlamlı bir yordayıcısı 
olduğu bulgusu, Shanahan ve diğerlerinin (2010) metin seçimine ilişkin önerilerini 
desteklemiştir.  

Öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarını geliştirmede bir diğer önemli 
nokta, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerine ilişkin 
bilgilendirici geribildirimler sağlamaktır. Samuels ve Wu (2003)’nun çalışması, 
geribildirimin okuduğunu anlama başarısını geliştirmedeki önemini 
desteklemektedir. Araştırmacılar 3 ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde deneysel desene 
dayalı bir çalışma yürüterek, okuduğunu anlama görevlerine ilişkin kısa zamanda 
ya da gecikmeli geribildirim (dönüt) alan öğrencilerin okuduğunu anlama 
başarılarını karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonunda, kısa zaman içinde 
geribildirim verilen öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarının anlamlı biçimde 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Çok boyutlu ve karmaşık bir yapı olan okuduğunu anlama becerisinin 
geliştirilmesinde yalnızca sınıf içi öğretim, değerlendirme ve geribildirim 
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süreçlerinde değil okul düzeyinde de değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. 
Okulun, okuduğunu anlama başarısı üzerinde etkili olan farklı özellikleri 
bulunmaktadır. 2011 yılında uygulanan PIRLS ile Trends in International 
Mathematics and Science Study (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri 
Araştırması -TIMMS) uygulaması sonuçları, kaynakları geniş olan okullarda 
öğrenim gören öğrencilerin ortalama başarısının kaynakları sınırlı olan okullarda 
öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Martin, 
Foy, Mullis ve O’Dwyer, 2013). Bu uygulamalarda başarılı okulların, çalışma ve 
oyun oynama ortamlarının uygun, yeterli büyüklükte ve rahat olduğu, aynı 
zamanda daha fazla ders kitabı, bilgisayar barındırdığı ve yeni teknolojileri 
öğretim sürecinde sıkça kullandığı görülmüştür. Lee ve Zuze (2011) ise okul 
kaynaklarının zenginliğinin, öğrenci başarısında gelişmiş ülkelerden çok 
gelişmekte olan ülkeler için daha önemli olduğunu belirtmektedir. 

Uluslararası alanyazında yapılan çalışmalar okul kaynaklarının okuduğunu 
anlama becerisinin gelişimi üzerindeki rolünü ortaya koymaktadır. İngiltere’de 
okullarda kütüphane kullanımına yönelik Clark (2000) tarafından yürütülen 
araştırmanın sonuçlarına göre, kütüphaneye erişimi olan ve kütüphaneyi kullanan 
bireylerin beklenen okuma düzeylerinden çok daha fazla kitap okudukları 
görülmektedir. Katılımcılar, okumaktan zevk aldıklarını ve okumaya yönelik 
olumlu tutumlarını pekiştirdiklerini belirtmektedir. Ayrıca, katılımcılar 
kütüphanede ilgi çekici kitapların bulunmasını kütüphaneyi kullanmayı ya da 
kullanmamayı belirleyen önemli bir etmen olarak görmektedir. PIRLS 2011 
sonuçları, donanımlı bir okul kütüphanesine sahip olan dördüncü sınıf 
öğrencilerinin donanımı daha zayıf olan ya da hiç kütüphanesi olmayan 
okullardaki öğrencilere göre daha yüksek akademik başarıya sahip olduğunu 
göstermektedir (Mullis, Martin, Foy ve Drucker, 2012). Adetunji ve Olagunju 
(2014) tarafından yürütülen araştırmanın bulgularına göre, okul özellikleri 
(öğretmenlerin nitelikleri ve okulun öğrenmeye yönelik fiziki koşulları), aile 
özelliklerinden sonra okuduğunu anlama başarısındaki en büyük yordama gücüne 
sahip olmaktadır. 

Tanner (2009) tarafından yapılan çalışmada, öğrencinin sınıf içerisinde 
hareket edebilmesinin, okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri 
performansında artış sağladığı ortaya koyulmuştur. Julius (2014) çalışmasında 
okul özellikleri ile okuduğunu anlama başarısının ilişkili olduğu sonucuna 
varmıştır. Ryan ve diğerleri (2015) tarafından yürütülen araştırmanın bulguları, 
okul olanakları ve öğrenci-kitap oranının, lise öğrencilerinin okuduğunu anlama 
ve matematik yeterlikleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. 
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Okuduğunu anlama becerisine ilişkin yapılan çalışmalar bu becerinin 
geliştirilmesi amaçlandığında hem sınıf içinde hem de okul düzeyinde 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken faktörlerin olduğunu göstermektedir. Tüm 
PIRLS uygulamalarında öğrencilerin okuduğunu anlama başarısı açısından ilk 
sıralarda yer alan Finlandiya’da okuduğunu anlama başarısının geliştirilmesi için 
yapılan etkinlikler hem sınıf ve okul düzeyinde hem de ülke genelinde 
iyileştirmelerin ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Frantsi, Kolu ve Salminen (2002), Finlandiya’daki okul kütüphanelerine 
ilişkin bilgi verdikleri raporda, iyi bir okul kütüphanesinin farklı konuları ele alan 
dergi ve gazete seçeneklerine sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca, 
kütüphanelerin öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak rahat sandalye 
ve koltuklara, rahat bir ortam oluşturacak bir dekorasyona sahip olmasına, 
öğrencilerin okumaya ilişkin olumlu tutum geliştirmelerine ve keyif amaçlı okuma 
oranlarının arttırılmasına çok önem verildiği vurgulanmaktadır. Bunun bir sonucu 
olarak da PISA 2000 değerlendirmesinde, katılımcı ülkeler arasında keyif amaçlı 
okuma yapan öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke Finlandiya olmuştur 
(Välijärvi, 2005). Garbe, Lafontaine, Shiel, Sulkunen ve Valtin (2015) 
Finlandiya’da okul ve kent kütüphanelerinin kitap çeşitliliği açısından zengin 
olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca, kütüphaneler maddi durumları kitap satın 
almaya elverişli olmayan ailelere kitap ulaştırmak için etkin biçimde çalışmaktadır. 
Finlandiya Okuma Merkezi, ülke çapında okuma kampanyaları düzenlemektedir. 
Bu kampanyaların en temel etkinlikleri içerisinde yazarları okullarla buluşturma 
yer almaktadır. Bir yılda binden fazla okul ile yazar günleri düzenlenmiştir. 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde benzer uygulama örneklerine rastlanmaktadır. 
Eurydice (2011) tarafından yayımlanan rapora göre, birçok Avrupa ülkesinde 
öğrencilerin okuma becerisinin geliştirilmesi için sınıf içi öğretim uygulamalarının 
yanında çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Örneğin Hollanda’daki 
Çocuk Kitapları Müzesi’nde ilkokul öğrencilerine yönelik yüksek sesle okuma, 
kitap canlandırma gibi etkinlik ve yarışmalar gerçekleştirilerek nitelikli okuma 
alışkanlığı edindirilmesi hedeflenmektedir (Stichting Lezen, 2013). Ayrıca 
Hollanda’da bireylerin kendi okuma zevklerini yapılandırabilmeleri için Favori 
Kitap Oylaması yapılmaktadır. Macaristan’da ve Litvanya’da ise okullarda yazarlarla 
buluşma etkinlikleri düzenlenmektedir (Eurydice, 2011). Avusturya’da 
Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında, çeşitli yazar buluşmaları 
düzenlenmektedir. Okuma ortamının yaygınlaştırılması için okulöncesi eğitim 
veren kurumlar başta olmak üzere, ilkokul ve ortaokullarda okuma kulüpleri ile 
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okuma ortaklığı projeleri yürütülmektedir (Ehgartner, Gangl, Garbe, Lafontaine, 
Mallows, Shiel ve Valtin, 2016). Yunanistan ve Kıbrıs’ta kitap kulüpleri okullar 
ile etkileşim içindedir (Eurydice, 2011). Romanya’da, okul ve kütüphane 
ortaklığını destekleyen resmi bir karar olmasa da (Valtin, Garbe ve Toia, 2016), 
öğrencilerin %86’sı öğretmenlerinin kendilerini ayda en az bir kez kütüphaneye 
götürdüğünü ifade etmektedir (Mullis, Martin, Kennedy, Foy ve Drucker, 2012). 

Benzer şekilde Çekya’da ve Almanya’da okula başlayan öğrencilerin aynı yıl 
kütüphane üyelikleri sağlanmakta, öğrenciler yazar etkinliklerine ve tartışma 
oturumlarına katılmaya özendirilmektedir (Martínková, 2010). Portekiz’de 
yönlendirilmiş okuma saatleri kapsamında farklı paydaşların ve sponsorların 
işbirliği ile okullarda özel okuma projeleri yürütülmektedir (Portugal Plano 
Nacional de Leitura, 2017). Türkiye’de ise bu doğrultuda resmî olarak yürütülen 
çalışmalar bulunmakla birlikte bu çalışmalarda daha çok yetişkinler hedef 
alınmaktadır (Gençay, 2015). 

Uygulamalar bütün olarak incelendiğinde, bilinçli okur kavramının ön plana 
çıktığı görülmektedir. Sözü edilen ülkelerdeki politika yapıcılar ve konunun 
paydaşları, okumayı bilişsel bir özellik olarak dar kapsamda değerlendirmenin 
ötesinde, okurların sosyal etkileşimlerinin de bilinçli okuma üzerinde etkili 
olduğunu belirtmektedir. Okuma alışkanlığının erken yaşlarda edinilmesi 
nedeniyle çocukların küçük yaşlardan itibaren okumaya özendirilmesi gerektiği 
ifade edilmektedir (Eurydice, 2011). İngiltere’de, 2010 yılından itibaren 
öğrencilerin okuma kültürlerini ortaya koymak amacıyla her yıl geniş ölçekli bir 
anket uygulaması gerçekleştirilmektedir. Anketler aracılığıyla ortaokul 
öğrencilerinin tercih ettikleri kitap türleri, kitap okuma saatleri, elektronik ya da 
baskı kitap okuma eğilimleri belirlenmektedir. Söz konusu tercihlerinin yaş 
düzeylerine ve yıllara göre değişimleri incelenmekte, gözlenen değişimler 
öğrencilerin bilişsel gelişimleri ve teknolojik yeniliklerle ilişkili olarak 
açıklanmaktadır. Bu bilgiler, özellikle dezavantajlı öğrencilerin okuryazarlık 
becerilerindeki yetersizliklerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Elde edilen 
bulgular, öğrencilerin okumaktan keyif alma düzeylerini, okuma güdülerini, 
okuma sıklıklarını ve okuma becerilerinde kendilerinde güvenlerini arttırmaya, 
kendilerini birer okuyucu olarak algılamalarını sağlamaya yönelik çalışmalara 
dayanak oluşturmaktadır (Clark, 2016; Clark, 2018; Clark ve Teravainen, 2017). 

Türkiye PIRLS verileri üzerinde Aslanoğlu ve Kutlu (2015) tarafından 
yapılmış araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin okuduğunu anlama başarısı 
üzerinde etkili olan en önemli değişken öğrencidir. Öğrencilerin okuma ilgisi, 
öğrenci özellikleriyle ilişkisi en yüksek olan değişkendir. Ayrıca sınıf dışında 
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yapılan okuma etkinlikleri, ödev yapma sıklığı ve okumayla ilgili yapılan sınıf içi 
etkinlikler de okuduğunu anlama üzerinde etkilidir. Bunların yanında evdeki kitap 
sayısının aile özellikleriyle, bir okul kütüphanesine sahip olma ise okul 
özellikleriyle ilişkili en önemli değişken olduğu da bu araştırmada bulunmuştur. 
Benzer bir çalışmada gazete, dergi, kitap gibi materyalleri okumaya günde iki saat 
zaman ayırma, kitaplık sahibi olma gibi değişkenlerin okuma puanlarını arttırdığı 
da görülmüştür (Kutlu, Yıldırım ve Bilican, 2011). 

İlgili alanyazın incelendiğinde, öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarını 
etkileyen ve ileriki dönemlerde gerçekleşebilecek öğrenmeleri kolaylaştıran bir 
bilişsel süreç olması nedeniyle okuduğunu anlama başarısının sıklıkla araştırılan 
bir yapı olduğu görülmektedir. Okuma becerisi gelişmiş bireylerin, hem akademik 
başarılarının hem de entelektüel birikimlerinin gelişmiş olduğu alanyazınca 
desteklenmektedir (Özyeter ve Kutlu, 2018). Reidel, Tomaszewski ve Weaver 
(2003), okuduğunu anlama becerisi gelişmiş bireylerin düşüncelerini ifade etme, 
yazma, sorun çözme, matematiksel işlemler yapma, okuma için bakış açısı 
kazanma gibi konularda iyi olduklarını belirtmektedirler. 

Uluslararası öğrenci başarısını belirleme sınavları, Türkiye’nin okuduğunu 
anlama becerisinin gelişimi açısından kötü bir grafik izlediğini ortaya koymuştur. 
Bu değerlendirmelerden elde edilen bulgulara da dayanarak, grafiğin seyrini 
değiştirmek için müdahalede bulunmak ve eğitimde geliştirici düzenlemeler 
yapmak kaçınılmazdır. Okuduğunu anlama başarısının geliştirilmesi noktasında 
ilgili alanyazın sınıf, okul ve ülke düzeyinde iyileştirilmesi gereken temel etkenleri 
tanımlamaktadır. Çalışmalar, öğrenci, öğretmen, okul ve aile düzeyinde alınacak 
önlemlerin dışında sınıf içi okuma etkinliklerinin doğasında da önemli 
değişikliklere gidilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Özellikle okuduğunu anlamayı 
geliştirici metinlerin niteliklerinin arttırılması ve metinlere dayalı hazırlanan 
maddelerin öğrencilerin üst düzey düşünmelerini tetikleyici bir yapıda olması 
ivedilikle alınması gereken bir önlemdir. Bir başka anlatımla, 1-8. sınıf Türkçe 
ders kitaplarında yer alacak okuma metinlerinin içeriği, öğrencilere yeni 
sözcüklerin, yeni bakış açılarının ve yeni anlayışların edindirilmesinin yolunu 
açabilmelidir. Bunun yanında öğrencileri metnin konusu, iletisi ve amacı hakkında 
düşündürecek soruların anlama, problem çözme, eleştirel düşünme, akıl yürütme 
gibi üst düzey düşünme süreçlerini kullanmaya izin verecek nitelikte olması da 
gerekmektedir. 

Okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede hem örnek bir sisteme sahip 
olan hem de PISA uygulamalarında yüksek puan alan Finlandiya, Kore, Hollanda 
gibi ülkelerde yapılan düzenlemeler okul ve ülke düzeyinde, okumanın ve 



 

12 

okuduğunu anlamanın değerini öğrenciye hissettiren bir iklim oluşturulduğunu 
ortaya koymaktadır (Yıldırım ve Kutlu, 2016; Yıldız, 2015). Ayrıca içerik 
açısından kapsamlı ve rahat kütüphane ortamları sağlama, yazar günleri 
düzenleme, dezavantajlı öğrencilere ücretsiz ya da uygun fiyatlı kitap ulaştırma 
gibi etkinlikler içeren kampanyaları yaygınlaştırmanın da okuma başarısını 
geliştireceği sonucuna varılmıştır. 

Türkiye’de öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için 
benzer uygulamaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. İlgili araştırmaların 
sağladığı bulgular sınıf içi öğretimde izlenen yolların değiştirilmesi gerektiğini 
göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun yıllardır Türkçe ders kitaplarında 
kullandığı okuma metinlerinin ve bu metinlere dayalı yazılmış soruların düşük 
niteliğinin okuduğunu anlama başarısına ilişkin kötü sonuçların ortaya çıkmasında 
önemli rol oynadığı düşünülmektedir (Kutlu, 1999). Ulusal ve uluslararası 
değerlendirmelerde, okuduğunu anlama becerileri bakımından gözlenen kötüye 
gidişin bilimsel temellere ve ilgili alanyazına dayalı olarak geliştirilmiş eğitim 
modellerinin istikrarlı biçimde uygulanmasıyla değiştirilebileceği 
düşünülmektedir. Okuduğunu anlamanın geliştirilmesini sağlayacak eğitim 
modellerinin oluşturulması, bu modellerin ülke genelinde uygulanmadan önce 
pilot okullar üzerinde denenmesi ve geliştirilerek ülke geneline yayılması önemli 
görülmektedir. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeyi 
sağlayacak bir modelin oluşturulması, bu modelin pilot bir okulda deneysel 
desene dayalı olarak denenmesi ve öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarını 
geliştirmedeki etkisinin gözlenmesi gerekmektedir. 

Bu düşüncelerden hareketle bu araştırma, Türkçe derslerinde öğretmenlerin 
okuma metinlerine dayalı olarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini 
geliştirmesi yollarına odaklanmıştır. Araştırmada üst düzey düşünme becerilerini 
ölçen maddeler kullanmanın, bu maddeleri dereceli puanlama anahtarlarıyla 
puanlamanın ve öğrencilerin düşünme süreçlerine ilişkin geribildirim vermenin 
örnekleri ortaya konmuştur (Ek 1). 

Buna göre bu araştırmanın amacı öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve 
okuma becerilerini geliştirici uygulamaların okuduğunu anlama becerisi 
üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 
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1.� Araştırmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun “sahip olunan kitap sayısı, 
günlük okuma süresi, yayın türleri, çeşitli yayın türlerini okuma sıklığı ile 
katılım gösterilen sosyal ve kültürel etkinlikler” değişkenlerine göre dağılımları 
nasıldır? 

2.� Öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puan ortalamaları arasında 
manidar bir fark var mıdır? 

3.� Öğrencilerin izleme testlerinden aldıkları puan ortalamaları arasında manidar 
bir fark var mıdır? 

4.� Öğrencilerin ön test ve son test uygulamalarında,  

a)� okumaktan zevk alma,  

b)� okumaya yönelik özyeterlik algısı değişkenlerinden aldıkları puanlar 
arasında manidar bir fark var mıdır?  

5.� Öğrencilerin başarıda etkili kişisel özelliklere verdikleri tepkilerden elde edilen 
ortalamaların dağılımı uygulama öncesi ve uygulama sonrası nasıldır? 

6.� Araştırmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun çalışma sürecinde 
gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin görüşleri nasıldır? 

7.� Araştırmanın, okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik sınıf içi 
etkinliklere katkısına ilişkin öğretmen görüşleri nasıldır?  

8.� Araştırmanın öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisine 
ilişkin velilerin görüşleri nasıldır? � �
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Proje kapsamında gerçekleştirilen okuduğunu anlama çalışmasının etkisi tek 
(aynı) grup üzerinde incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, uygulama 
başlamadan (öncesi) ve uygulama bitiminde (sonrası) yapılan ölçümlerle 
belirlenmiştir (Ek 2). Bu araştırmanın deseni tek grup ön test son test olarak 
adlandırılmaktadır (Allen, 2017). İki testten elde edilen puan ortalamaları 
arasındaki farkın manidarlığı araştırma sürecinin başında ve sonunda aynı gruba 
uygulanan aynı okuduğunu anlama başarı testi ile incelenmiştir. Araştırmada, bir 
devlet okulunun 5. sınıf öğrencileri tek grup olarak alınmış, tüm uygulamalar bu 
grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca süreç içinde üç izleme testi kullanılarak 
okuma başarısındaki gelişim tekrarlı ölçümlerle belirlenmiştir (Ek 3). İzleme 
testlerinden elde edilen bulgulara dayanarak hem öğrencilerin okuma 
başarısındaki gelişim için hem de modelin biçimlendirilmesi için geribildirimler 
verilmiştir. Proje için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş model Çizelge 1’de 
verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Araştırma Modeli 
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Metni 
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metinlere 
dayalı 
PIRLS’e göre 
geliştirilmiş 
sorular ve 
DPA’ya göre 
verilen 
geribildirimler 
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rının 
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Ders 
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dayalı 
PIRLS’e göre 
geliştirilmiş 
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Köylü 
Kadın 
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Metni 

Ders 
kitabındaki 
metinlere 
dayalı 
PIRLS’e göre 
geliştirilmiş 
sorular ve 
DPA’ya göre 
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Gücü 
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 Araştırmacı 
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Etkinliği 

 Sevim Ak 
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Etkinliği 

 Araştırmacı 
Çocuk 

Dergi 
Etkinliği 

 Erimtan ve 
Koç Müzesi 
Etkinliği 

 

 Veliler İçin 
Düzenlenen 
Konferans 

 Resim 
Yarışması 
Etkinliği 

 Velilerle 
Görüşme 

 Meclis 
Müzesi 
Etkinliği 
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Çizelge 1 incelendiğinde çalışmanın etkililiğinin ön test ve son test 
uygulamasına dayalı olarak incelendiği görülmektedir. Ön test ve son test 
uygulamasında kullanılacak metin, projenin bitiminde 5. sınıf öğrencilerinde 
oluşması beklenen okuduğunu anlama düzeyi dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Çalışmada giderek zorlaşan üç farklı metne dayalı olarak geliştirilmiş izleme 
testleri kullanılmıştır. İzleme testleri kullanılmadan önce 5. sınıf Türkçe ders 
kitabında yer alan bir grup metin (3-5 arası) derste işlenmiştir. Her bir metin için 
PIRLS sınıflamasının tüm aşamalarını dikkate alan maddeler yazılmış ve dereceli 
puanlama anahtarı (DPA) hazırlanmıştır. Öğretmenler metinleri işlerken bu 
maddeleri de kullanmışlar ve öğrenci yanıtlarına DPA’yı dikkate alarak 
geribildirim vermişlerdir. Bu yöntem her bir izleme testi kullanılıncaya kadar 
devam etmiştir. 

Ayrıca ders kitabındaki okuma metinlerine dayalı yürütülen çalışmalarla 
birlikte öğrencilerde ilgi, merak, okuma sevgisi özelliklerini geliştirecek yedi farklı 
etkinlik (dergi, yazar, müze ve resim yarışması) gerçekleştirilmiştir. Üçüncü 
uygulamanın sonunda bir grup veliden okulda yürütülen okuduğunu anlama 
becerilerinin geliştirilmesi projesinin aileye, arkadaşlara ve öğrencinin kendisine 
yansımalarıyla ilgili görüşler alınmıştır. Bu görüşlerden de yararlanılarak sonraki 
uygulamalar için düzenlemeler yapılmıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi bu projede gerçekleştirilen okuduğunu anlama 
çalışması tek (aynı) grup üzerinde yürütülmüştür. Türkiye’deki öğrencilerin 
okuduğunu anlama düzeylerinin dünya ortalamasının altında olması pek çok 
çalışmada ortaya konan ortak bir bulgudur (Aydın, Erdagf ve Taş, 2011; MEB, 
2003; MEB, 2005; MEB, 2010; Mullis, Martin, Gonzales ve Kennedy, 2003). 
Türkiye’nin 2001 yılında katıldığı PIRLS ve 2003 yılından itibaren düzenli katıldığı 
PISA çalışmaları Türk öğrencilerinin geçen zamana rağmen okuduğunu anlama 
becerileri açısından alt yeterlik düzeyinde bulunma durumlarının değişmediğini 
göstermektedir. Ulusal düzeyde yürütülen ABİDE 4 ve ABİDE 8 çalışmaları da 
uluslararası değerlendirmelerin bulgularını destekleyen sonuçlar ortaya 
koymuştur (MEB, 2019a; MEB, 2019b).  Aradan geçen neredeyse yirmi yıllık bir 
zaman sürecinde, Türk eğitim sistemi öğrencilerin okuma başarısını arttıracak 
gerekli önlemleri almamıştır. Bu nedenle Okuduğunu Anlama Projesi’nin 
yürütüldüğü okulun dışında kalan herhangi bir okulda, söz konusu tablonun 
iyileşmesi beklenen bir durum değildir. Bu çalışmada, projenin yürütüldüğü 
öğrenci grubunun okuma başarısında gözlenecek değişimin projede ele alınan 
uygulamalardan kaynaklanacağı kabul edilmiştir. 
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Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Sibel 
İsmet Çatık Ortaokulu’nda 2017-2018 akademik yılında öğrenim gören 5. sınıf 
öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma, 5. sınıf düzeyindeki 410 öğrenci üzerinde 
yürütülmüştür. Öğrenciler, biri araştırma sürecinin başında (ön test), üçü süreç 
devam ederken (izleme testleri), biri de sürecin sonunda (son test) olmak üzere 
beş test uygulamasına katılmıştır. Çalışma grubunda yer alan 107 öğrencinin, ön 
test, izleme ya da son test uygulamalarından herhangi birine katılmadığı 
belirlenmiştir. Beş öğrencinin, hem ön test hem de son test uygulamalarının 
ardından yanıtlamaları istenen Öğrenci Anketinde yer alan bazı soruları yanıtsız 
bıraktığı görülmüştür. 38 öğrencinin test uygulamalarından en az birinde tüm 
sorulara yanlış yanıt vererek 0 puan aldığı, 84 öğrencinin de son test 
uygulamasında yer alan soruların %80’inden fazlasına yanıt vermediği 
belirlenmiştir. Bahsedilen sorunların gözlendiği 234 öğrenci çalışma grubundan 
çıkarıldıktan sonra, araştırmanın çalışma grubu 176 öğrenciden oluşmuştur. 
Veride tek değişkenli uç değerlerin belirlenmesi için standart z değerleri 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, z değerleri -3 ve +3 aralığının dışında 
kalan üç öğrencinin olduğu görülmüş ve bu öğrenciler veri setinden çıkarılmıştır. 
Araştırma kapsamında tüm çözümlemeler 173 öğrenciye ait veri seti üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 1. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Çalışma grubunun %58’i kız, %42’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 
Buna göre 173 öğrenciden 101’i kız, 72’si erkektir. Çalışma grubunda yer alan 
bireylerin cinsiyet açısından sayıca birbirine yakın olduğu söylenebilir. 
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Şekil 2. Öğrencilerin Kardeş Sayısına Göre Dağılımı 

Şekil 2 incelendiğinde öğrencilerin %52’sinin bir kardeşi, %24’ünün iki 
kardeşi varken %19’unun hiç kardeşi yoktur. Üç ve dört kardeşi olan öğrencilerin 
grup içindeki oranı ise %5’tir. Buna göre çalışma grubunun yaklaşık %75’i en çok 
iki en az bir kardeşe sahip öğrencilerden oluşmaktadır. 

Şekil 3. Kendisine Ait Odası Olan ve Olmayan Öğrencilerin Dağılımı 

Şekil 3 incelendiğinde, öğrencilerin %89’unun kendisine ait bir odası varken 
%11’inin böyle bir olanağa sahip olmadığı görülmektedir. Çalışma grubunun 
büyük çoğunluğunun derslerine çalışmak, kitap okumak, müzik dinlemek gibi 
etkinlikleri yapabilecek kendine ait bir alanı olduğu söylenebilir. 

 
Şekil 4. Öğrenci Annelerinin Eğitim Düzeylerine Dağılımı 
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Şekil 4’e göre, çalışma grubundaki öğrenci annelerinin %56’sı lise, %18’i 
ilkokul, %14’ü ise ortaokul mezunudur. Üniversite mezunu anneler grubun 
yalnızca %11’ini oluşturmaktadır. Annesi lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş 
öğrencilerin oranı ise %1’dir. Buna göre annelerin %88’i lise basamağının üstünde 
(üniversite ve üniversite üstü) eğitim almamıştır. 

Şekil 5. Öğrenci Annelerinin Çalışma Durumlarına Dağılımı 

Şekil 5’e göre öğrencilerin %57’sinin annesi ev hanımıdır. Çalışma 
grubundaki öğrencilerin %43’ünün annesi çalışmaktadır. Ev hanımı olan ve ev 
dışında çalışan anne oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Şekil 6. Öğrenci Babalarının Eğitim Düzeylerine Dağılımı 

Şekil 6 incelendiğinde, öğrencilerin anne eğitimlerine benzer olarak baba 
eğitimlerinin de %50 oranında lise düzeyinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 
babaların %21’i ortaokul ve %13’ü ilkokul düzeyinde mezuniyete sahiptirler. 
Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin oranı %16’dır. Ancak lisansüstü 
düzeyde eğitim alan hiçbir baba bulunmamaktadır. Özetle, çalışma grubundaki 
öğrenci babalarının %84’ü lisans ve lisansüstü eğitime katılmamıştır. 
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Şekil 7. Öğrenci Babalarının Meslek Gruplarına Dağılımları 

Şekil 7’ye göre çalışma grubundaki öğrenci babalarının yaklaşık üçte biri 
tamir, tesisat gibi ustalık becerileri ile ifade edilen meslek gruplarında çalışmaktadır. 
Öğrenci babaları arasındaki en yaygın ikinci meslek grubu %18 ile esnaflık ya da 
bir ürünün satışına dayanan satışla ilgili mesleklerdir. Öğrenci babaları arasında %16 
oranıyla en yaygın üçüncü meslek grubu ise emekli ya da serbest çalışmak gibi 
diğer mesleklerdir. 

 
Şekil 8. Ailenin Aylık Gelir Dağılımı 

Şekil 8’e göre çalışma grubundaki öğrenci ailelerinin %23’ü aylık 5001 TL ve 
üzerinde, %25’i aylık 4001-5000 TL, %31’i aylık 3001-4000 TL, %20’si aylık 
2001-3000 TL aralığında ve %1’i aylık 2000 TL’nin altında gelir elde etmektedir. 
Araştırmanın yürütüldüğü okulun sosyoekonomik olarak dezavantajlı bir bölgede 
bulunmasına rağmen gelir dağılımında farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmeye Dönük Etkinliklerin 
Yürütülmesi 

Bu araştırma Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerine dayalı 
olarak yürütülmüştür. Araştırmada öğretmenler, öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerilerini ölçmek için okuma metinlerine dayalı olarak açık uçlu (open ended) 
maddeler kullanmışlardır. Öğrencilerin bu maddelere verdikleri yanıtlar, her bir 
madde için ayrı ayrı dereceli puanlama anahtarlarıyla (scoring rubrics) 
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puanlanmıştır (Ek 1). Öğrencilerin okuma başarıları bu puanlamaya dayalı olarak 
belirlenmiştir. Bu belirlemeye (assessment) dayanarak öğrencilere okuduğunu 
anlama süreçlerinin gelişmesi için geribildirimler verilmiştir. Bu doğrultuda, 
öğretmenlerin sınıf içerisinde okuma metinlerini üst düzey düşünme süreçlerini 
ölçen açık uçlu maddelere dayalı olarak yürütmesi, dereceli puanlama 
anahtarlarına dayalı olarak öğrenci yanıtlarını değerlendirmesi ve geribildirim 
vererek öğrencilerin okuma başarısını yönlendirmesi gerekmektedir. 

Projenin yürütüldüğü okulda öncelikle aşağıdaki çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Öğretmen Eğitimleri 

Öğretmenlerin okuma metinlerine dayalı açık uçlu madde yazabilmeleri, 
maddelerin ait oldukları bilişsel sınıflamayı tanıyabilmeleri, açık uçlu maddelere 
verilen yanıtları puanlayabilmeleri ve öğrencilere geribildirim verebilmeleri için 
belirtilen alanlarda eğitime alınmaları planlanmıştır. Bu nedenle çalışmaya 
başlamadan önce araştırma okulunda görev yapan ve 5. sınıf öğrencilerine ders 
veren Türkçe öğretmenlerine araştırmacılar tarafından 30 saat eğitim verilmiştir. 
Eğitimde okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde kullanılan bilişsel 
sınıflamalar, PIRLS sınıflaması, okuma metinlerini işlerken üst düzey düşünme 
becerilerini ölçen açık uçlu maddelerin kullanımı, madde yazma, dereceli 
puanlama anahtarı hazırlama, maddelere verilen öğrenci yanıtlarının DPA ile 
değerlendirilmesi, geribildirim verilmesi konuları derinlemesine ele alınmış ve 
tartışılmıştır. Eğitim, iki hafta boyunca sürmüş ve eğitimde uygulamalı çalışmalara 
ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalarda öğretmenlerle PIRLS sınıflamasına dayanarak, 
daha önceden seçilmiş “Tilki ile Karga”, “Adını Göklere Yazdıran Çocuk” ve 
“Tatlı Dil” metinleri kullanılarak açık uçlu madde yazma ve DPA hazırlama 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere yazdıkları maddelerle ve hazırladıkları 
DPA ile ilgili geribildirimler verilerek sınıf içi donanımları arttırılmaya 
çalışılmıştır. Öğretmenlerle yapılan düzenli toplantıların tümü önceden belirlenen 
bir gündemle yapılmış ve her toplantıda konuşulan konular toplantı tutanağı 
olarak yazılmıştır. 

Okul Kütüphanesinin ve Spor Salonunun Düzenlenmesi 

Araştırma kapsamında öğrenci ve öğretmen eğitimleri başlamadan, 
öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülecek sınıf 
içi etkinlikleri destekleyici olması amacıyla okul düzeyinde de bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu doğrultuda, okul kütüphanesi daha geniş bir mekâna taşınmış ve 
kitaplar ilgi çekecek biçimde yerleştirilmiştir. Öğrencilerin kütüphane içerisinde 
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okumalarını rahatça yapabilmeleri, araştırmalarını planlayabilmeleri ve ilgilerini 
çeken konularla ilgili dergi ve kitapları inceleyebilmeleri için kütüphane içine 
masalar yerleştirilmiştir. Kütüphane girişi halı ile kaplanmış ve 12 adet renkli 
oturma pufları konulmuştur. Böylece kütüphane öğrenciler için daha ilgi çekici 
ve konforlu bir mekân durumuna getirilmiştir. Öğrencileri kütüphane kullanmaya 
özendirmek için kütüphane görevlisi tarafından yeni alınan kitapların, kütüphane 
girişinde sergilenmesi istenmiştir. Ayrıca kütüphanenin Bilim Çocuk ile 
Araştırmacı Çocuk dergilerine üye olması sağlanmıştır. Öğrencilerin okuma 
kayıtlarının düzenli olarak tutulması istenmiş ve bu kayıtlara dayalı olarak 
kütüphanede en çok zaman geçiren ve en çok kitap okuyan öğrencilerin eğitsel 
hediyelerle ödüllendirilmesine karar verilmiştir. 

Eğitim süreci başlamadan iki önemli çalışma daha gerçekleştirilmiştir. 
Bunlardan ilki okulun koridorlarına 70x100 cm ebatlarında kitap okuma sevgisini 
anlatan resimler asılmıştır. Diğer çalışma ise yazar ve dergi etkinliklerinin okul 
spor salonunda yürütülmesi için 70x70 ebatlarında renkli minderlerin 
yaptırılmasıdır. Bu sayede etkinlikler sırasında öğrencilerin konforlu biçimde 
etkinlikleri izlemesi sağlanmıştır. Sözü edilen giderlerin önemli kısmı projenin 
paydaşı ve destekçisi olan Ankara Çankaya Rotary Kulübü tarafından bir kısmı 
ise okul aile birliği tarafından karşılanmıştır. 

Öğretmen Toplantıları 

Araştırma sürecinin başlangıcından bitişine kadar araştırmacılar tarafından 
her hafta işlenecek okuma metinleri için PIRLS sınıflamasına uygun olarak her 
bilişsel düzeyde açık uçlu maddeler ve bu maddelere ait dereceli puanlama 
anahtarları geliştirilmiştir. Bu bağlamda, araştırmacılar tarafından 5. sınıf Türkçe 
ders kitabında yer alan 14 metnin 11’i için 62 adet açık uçlu madde ve bu 
maddelere ait dereceli puanlama anahtarları hazırlanmıştır. Bir metin içinse 
öğrencilere kompozisyon tarzı yazılı anlatım çalışması verilmiştir. Bu çalışmadan 
elde edilen öğrenci yanıtları, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanmış ve 
elde edilen bulgulara dayanarak öğrencileri geliştirici geribildirimler verilmiştir. 

İlgili metinlere ait maddeler ve dereceli puanlama anahtarları, metin sınıf 
içerisinde işlenmeye başlanmadan önceki hafta öğretmenlerle her hafta Perşembe 
günü düzenli yapılan toplantılarda paylaşılmıştır. Bu toplantılarda öğretmenlerle; 
o hafta işlenecek metin için hazırlanmış maddelere dayalı olarak sınıf içi okuma 
etkinliğinin nasıl yürütüleceğine ve öğrenci yanıtlarına DPA’ya dayalı olarak nasıl 
geribildirim verileceğine ilişkin bilgiler verilmiştir. Özellikle uzak doğru yanıt, 
yanlış ve ilişkisiz yanıt veren öğrenciler için geribildirim sürecinin nasıl 
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oluşturulacağı üzerinde durulmuş, öğrencilerin en doğru yanıt verebilmeleri için 
nasıl yönlendirilebilecekleri tartışılmıştır. 

Araştırmacılar, okul yöneticileri (okul müdürü ve müdür yardımcıları) ve 
öğretmenlerle haftalık değerlendirme toplantıları yaparak, paydaşlarla işbirliği 
halinde çalışarak öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını etkili bir biçimde 
sürdürmeye güdülenmeleri için çaba göstermişlerdir. Ayrıca araştırmacılar 
tarafından zaman zaman sınıf içi gözlemler yapılmış, sınıf içi okuma ve 
okuduğunu anlama süreci izlenmiş ve önemli görülen iyileştirici öneriler 
öğretmenlerle paylaşılmıştır. 

Veliler İçin Gerçekleştirilen Konferans 

Proje kapsamında velilere dönük etkinlikler de yapılmıştır. Veli 
etkinliklerinin yapılmasının temel amacı, velileri okuduğunu anlama becerisi ile 
okulda yürütülecek proje hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca velilerin proje 
sürecine ilişkin farkındalıklarını sağlamak ve çocuklarına verecekleri destekleri 
arttırabilmek de hedeflenmiştir. Birinci veli etkinliği kapsamında “Okuyan Aile, 
Okuyan Çocuk” adlı bir konferans düzenlenmiştir. Konferans özel bir davetiye 
bastırılmış (Ek 4) ve tüm 5. sınıf velilerine çocukları aracılığıyla 10 gün öncesinden 
gönderilmiştir. Her öğrencinin ailesinden en az bir kişinin katılması için tekrarlı 
hatırlatmalar yapılmıştır. Bu konuda okul aile birliğinden de destek istenmiştir. 
Etkinlik, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Kongre 
Merkezi’nde yapılmıştır. Konferans 250 velinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Konferansa, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. 
Gülsüm Leyla Uzun ve Dr. Yusuf Çotuksöken konuşmacı olarak katılmıştır. 
Konuşmacılar velilere; düşünme süreçlerinin biyolojik ve psikolojik gelişimi ve birey 
üzerindeki etkileri, okumanın önemi ve okuma sevgisinin kazandırılması, dil gelişiminin 
okuma ve anlamaya katkısı konularında bilgi verici konuşmalar yapmışlardır. 
Konferanstan sonra okul aile birliği tarafından belirlenmiş bir grup veliyle 
görüşme yapılmıştır. Görüşme formu Ek 5’te verilmiştir. 

Velilerle Yapılan Toplantı 

İkinci veli etkinliği, proje başladıktan yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılmıştır. 
Bu etkinlik tüm 5. sınıf öğrencilerinin velilerine okulda yürütülen proje hakkında 
ayrıntılı bilgi vermek, okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinin çocukların 
gelecek yaşamına yapacağı katkılara vurgu yapmak ve okulda yürütülen projenin 
öğrencilere yaptığı katkı hakkında geribildirim almak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca dergi, yazar, müze gibi etkinlikler için çocuklarının az da olsa parasal bir 
harcama yapabileceği konusu bu etkinlikte paylaşılmıştır. Etkinlikte söz alan 
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veliler projenin olumlu etkisini çocuklarında gözlemlediklerini dile getirmişlerdir. 
Çocuklarında daha önce gözlemlemedikleri; dergi alma isteği, dergiyle birlikte 
yatma, daha çok okuma isteği, okumaya daha fazla zaman ayırma, kitap alma 
isteği, okuma yaptıkları dokümanların çeşitlenmesi gibi bazı olumlu davranışların 
geliştiğini belirtmişlerdir. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak, aktüel ve entelektüel 
duruşlarını zenginleştirmek amacıyla, okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye 
dönük yürütülen sınıf içi etkinlikleri tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte sosyal 
ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler dergi, yazar, müze ve resim 
yarışması etkinliği olarak tasarlanmıştır. 

Dergi Etkinliği 

Çalışma kapsamında iki farklı zamanda dergi etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu 
projede dergi etkinliğine özellikle yer verilmesinin nedeni dergilerin okuma 
alışkanlığı kazandırması, ana dil sevgisi aşılayarak dil gelişimine katkı sağlaması, 
çocukların yaratıcı yönlerini geliştirmesi ve eleştirel düşünme yeteneğini 
kuvvetlendiren yayımlar olmasıdır (Demiray, 1953; Dilidüzgün, 2012). Dergi 
etkinliği gerçekleştirilmeden 10 gün önce öğretmenler aracılığıyla “Araştırmacı 
Çocuk” adlı derginin etkinlikte ele alınacak sayısı öğrencilere ulaştırılmıştır. 
Öğrencilerin etkinlikten önce dergiyi ve özellikle etkinlikte ele alınacak konuyu 
mutlaka okumaları istenmiştir. Etkinlik, dergi ekibi tarafından yürütülmüştür. 
Öğrenciler gruplar halinde etkinliğin gerçekleştirileceği spor salonuna alınmadan 
önce etkinlik sırasında uymaları gereken kurallar hatırlatılmıştır. Dergi ekibi 
etkinliğe başlamadan önce öğrencilere etkinlik kâğıdı dağıtmış ve okudukları 
derginin ilgili yazısı hakkında sorular yönlendirerek bir tartışma yürütmüşlerdir. 
Birinci dergi etkinliği, konusu uygun olduğu için derginin Eylül-Ekim 2014 sayısı 
üzerinde gerçekleştirilmiştir (Araştırmacı Çocuk Merkezi, 2014). Bu dergiden 
“Eşekli Kütüphaneci” metni seçilmiş ve öğrencilere metne dayalı düşündürücü 
sorular sorulmuştur. Derginin bu sayısı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
Etkinlik bitiminde daha önceden öğrencilere duyurulduğu gibi derginin diğer 
sayılarının satışı için masalar kurulmuştur. Bu etkinlikte öğrencilere 1 TL’den 
istedikleri dergiyi alma fırsatı sağlanmıştır. Öğrenciler evlerinden getirdikleri 
harçlıklarıyla birden fazla dergi alma fırsatı bulmuş, derginin satış fiyatı arasındaki 
fark Çankaya Rotary Kulübü tarafından sağlanmıştır. 

İkinci dergi etkinliği, derginin Ocak-Şubat 2018 sayısı üzerinde 
gerçekleştirilmiştir (Araştırmacı Çocuk Merkezi, 2018). Dergi ekibi tarafından 
“Radyo Dinler Misiniz?” isimli metin üzerinde bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu 
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etkinlikte de öğrencilere yine önceki etkinlikte olduğu gibi metne dayalı 
düşündürücü sorular sorulmuştur. Ara ara bazı sorularda öğrencilerde işbirliğine 
dayalı çalışma anlayışını geliştirmek ve sorulara daha yetkin bir yanıt verilmesini 
sağlamak için grup çalışması yaptırılmıştır. Birinci çalışmadan da elde edilen 
deneyimlerle öğrencilerin çalışma ortamında daha uyumlu ve daha katılımcı 
oldukları gözlenmiştir. Öğrencilere kendi harçlıklarıyla ve isteyerek dergi satın 
alma alışkanlığı kazandırmak için Araştırmacı Çocuk dergisinin etkinliğe konu 
olan sayısı yeni baskı olması nedeniyle 2 TL’ye satılmıştır. Dergi etkinliğinin 
sponsorluğunu Çankaya Rotary Kulübü üstlenmiştir. Etkinliğin bitiminde 
öğrencilere derginin diğer sayılarının da 1 TL’den satışı yapılmış, öğrenciler daha 
önce alamadıkları dergileri alma fırsatı bulmuşlardır. Dergi etkinliklerinin 
bitiminde öğrencilere etkinlikle ilgili öz değerlendirme formu dağıtılmış ve 
etkinlikleri değerlendirmeleri istenmiştir (Ek 6). 

Yazar Etkinliği 

Yazar etkinliği düzenlenmeden önce öğrencilere okulda hangi çocuk kitabı 
yazarını görmek istedikleri sorulmuş ve en çok istedikleri üç yazar ismini bir 
kâğıda yazarak vermeleri istenmiştir. Öğrenciler birçok yazarı görmek ve onlarla 
söyleşi yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Okula bir yazar davet edileceği için 
öğrenci görüşlerinde ön plana çıkan Sevim Ak ismi kabul edilmiştir. Değerli yazar 
Sevim Ak ile bağlantıya geçilmiş ve kendisinden 2017 Aralık ayı içinde okula 
gelme sözü alınmıştır. Sayın Ak öğrencilerin yeni baskı yapmış “Melo” isimli 
kitabını (Ak, 2017) okumasını istemiştir. Okulun 5. sınıfında okuyan 410 öğrenci, 
öğretmen ve yönetici için 430 kitap siparişi verilmiştir. 12 TL olan kitap 
yayınevinden 8 TL’ye alınmıştır. Öğrencilerin ailelerine gerekli bilgilendirme 
yapılmış ve öğrencilerin kitabı 4 TL’den almaları sağlanmıştır. Bu yolla 
öğrencilerde kendi harçlıklarıyla kitap alma bilinci geliştirilmeye de çalışılmıştır. 
Aradaki fiyat farkı ise Çankaya Rotary Kulübü tarafından tamamlanmıştır. Sevim 
Ak, okuldaki tüm 5. sınıf öğrencilerinin alkışlarıyla ve çiçeklerle karşılanmıştır. 
Öğrenciler yazarın etrafını sararak onunla tokalaşmak ve ona sarılmak 
istemişlerdir. Duygulu anların yaşandığı bu durum, bu tür uygulamaların tüm 
okullarımızda gerçekleştirilmesinin öğrenciler açısından ne kadar önemli 
olduğunu gösteren önemli bir kanıt olmuştur. Yazarın kitabı öğrencilere 10 gün 
öncesinden dağıtılmış ve öğrencilerin kitabı okumaları sağlanmıştır. Yazarla 
söyleşi sırasında öğrenciler Sevim Ak’a; kitapları, yaşamı, nasıl yazar olduğu, 
kitaplarını nasıl yazdığı, konularını nereden bulduğu gibi sorular sormuştur. 
Sevim Ak ise daha sonra öğrencilere, kitabıyla ilgili sorular sorarak onlarla sohbet 
etmeye çalışmıştır. Yazar, kitabın okunarak gelinmesini istediği için farklı 



 

26 

sorularıyla öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarını ve soruları öyle 
yanıtlamalarını istemiştir. Etkinliğin bitiminde öğrenciler kitaplarını büyük bir 
heyecanla Sevim Ak’a imzalatmışlardır. Aynı heyecanla Sevim Ak okuldan 
uğurlanmıştır. Etkinlik bitiminde öğrencilere etkinlikle ilgili öz değerlendirme 
formu dağıtılmış ve etkinliği değerlendirmeleri istenmiştir (Ek 7). 

Müze Gezisi Etkinliği 

Bu proje öğrencilerde okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesini 
hedeflemiştir. Okuduğunu anlamanın gelişmesi okuma sevgisi, okumaya zaman 
ayırma, entelektüel ve aktüel zevklere sahip olma gibi özelliklerin de 
geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada entelektüel ve aktüel 
zevklerin gelişimine katkıda bulunması için müze gezileri yapılması planlanmıştır. 
İlk müze gezisine katılacak öğrencilerin belirlenmesi için Türkçe ders kitabında 
bulunan ‘Güvercin’ isimli okuma metni kullanılmıştır. Bu metne dayalı olarak 
yürütülen etkinlikte en yüksek puanı alan 90 öğrenci ile müze gezisi 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin müze gezisine gidecek grubun içinde yer almak 
için oldukça çaba harcadığı gözlenmiştir. Müze gezisi için Ankara’nın tarihi 
bölgesi olan Altındağ’da bulunan Koç ve Erimtan müzeleri seçilmiştir. 

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesinde yer alan, Rahmi M. 
Koç Müzesi, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri 
ve mühendislikle ilgili nesnelerin ve belgelerin toplanması, araştırılması, 
korunması ve sergilenmesine adanmış, kâr amacı gütmeyen özel bir kurumdur. 
Müze, koleksiyonlarını ve kaynaklarını, halkı bilgilendirmek, onları etkilemek; 
Türkiye genelinde müze ziyaretlerini yaygınlaştırmak ve endüstri tarihinin 
araştırılmasını desteklemek için kullanmaktadır. Koç Müzesi'nde öğrenciler, 
teknolojik araçların tarihsel gelişimi ve oyuncaklarda zamanla gerçekleşen 
farklılaşma ile ilgili sergileri dolaşma imkânı bulmuştur. 

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ise, yaklaşık iki bin taşınır eserden oluşan 
koleksiyonunun ve diğer özel koleksiyonlarda bulunan eserlerin kamuya açılması 
ve izleyiciyle paylaşılması düşüncesiyle yola çıkmış, çağdaş müzecilik anlayışını 
benimsemiş bir kurumdur. Müze, Türkiye coğrafyasının kültürel mirasının 
korunmasının yanı sıra, eserleri izleyiciye alışılagelmiş sergileme yöntemlerinden 
farklı şekillerde sunarak, objelerin estetik değerlerinin de öne çıkmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Öğrenciler, velilerinden gerekli izin alınarak özel otobüslerle müzeye 
götürülmüşlerdir. Yol boyunca ve müze gezisi sırasında uyulması gereken kurallar 
(Ek 8) öğrencilere birkaç gün önceden dağıtılmış ve öğretmenler tarafından da 
otobüste kendilerine okunmuştur. Müze gezisi 45’erli gruplar halinde 
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öğretmenler ve müze görevlileri eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Erimtan Müzesi 
gezisi bir rehber eşliğinde gerçekleşmiştir. Rehber, öğrencilere müze içinde kısa 
bir gezi yaptırdıktan sonra duvardaki tablo üzerinden kısa bir tarihi öykü 
anlatmıştır. Daha sonra eski paraların sergisini gezen çocuklar atölyeye alınmış ve 
kil hamurlarından kendi paralarını yapmışlardır. Müze dönüşü öğrencilere geziyle 
ilgili öz değerlendirme formu dağıtılmış ve geziyi değerlendirmeleri istenmiştir 
(Ek 8).  

İkinci müze gezisi Ankara’nın Ulus bölgesinde bulunan Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasına ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne, yaklaşık 
250 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Geziye ailesi izin veren ve katılmak isteyen 
öğrenciler alınmıştır. Gezi öncesi öğrencilere bilgilendirici bir yazı dağıtılmış ve 
birkaç kez okumaları sağlanmıştır (Ek 8). Öğrenciler TBMM Müzesi’nden gerekli 
izinler alınarak özel otobüslerle götürülmüşlerdir. Müzeyi, öğretmenleri ve müze 
görevlileri eşliğinde dolaşmışlardır. Müze gezisi sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin değeri, Atatürk sevgisi ve Atatürk’ün gençlere duyduğu güven 
konuşma konusu olmuştur. Bu kapsamda okuma başarısı yüksek bir kız ve bir 
erkek öğrenci Nutuk’tan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi (İş Bankası, 2018) metni 
ile Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Mustafa Kemal’i Düşünüyorum (T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 2018) şiirini okumuştur. Gezi sırasında bir müze görevlisi 
öğrencilere müze hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 

Resim Yarışması Etkinliği 

Proje kapsamında Sibel İsmet Çatık Ortaokulu’ndaki tüm 5. sınıf 
öğrencilerinin katıldığı kitap okuma sevgisi temalı ödüllü bir resim yarışması 
düzenlenmiştir. Yarışma gününden 15 gün önce yarışmanın koşulları ve 
öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken malzemeler önceden kendilerine 
duyurulmuş ve yarışmaya hazırlıklı gelmeleri istenmiştir. Proje kapsamında spor 
salonundaki etkinlikler için yaptırılan renkli minderler okulun bahçesine 
yerleştirilmiş ve tüm 5. sınıflar aynı ders saatinde hep beraber minderlerin üzerine 
oturarak resim yapmışlardır. Yapılan resimler farklı okulların resim öğretmenleri 
tarafından oluşturulan üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilmiş ve ilk üç 
öğrenciye ödülleri verilmiştir (Ek 9).  

Proje Hakkında Dergi Yazısı 

Proje Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Merkez çalışmalarının bir 
parçası olarak proje hakkında Ankara Üniversitesi’ne bilgi veren bir yazı 
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hazırlanmış ve bu yazı Ankara Üniversitesi’nin Bülteninde yayımlanmıştır 
(ANKÜDEM, 2017). Yazı Ek 10’da verilmiştir. 

 Veri Toplama Araçları  

Proje verisi araştırmacılar tarafından çalışma kapsamında geliştirilen ölçme 
araçlarına dayalı olarak elde edilmiştir. 

Ön Test ve Son Testin Geliştirilmesi 

Araştırmacılar, ön test ve son test uygulamalarında kullanılmak üzere “Kral 
ve Değirmenci” adlı okuma metnine (Akın, 2016) dayalı bir başarı testi 
geliştirmişlerdir. PIRLS okuma becerisi sınıflamasından yararlanılarak test 
maddeleri dört bilişsel düzeyde hazırlanmıştır. Birinci düzey, açıkça ifade edilmiş 
bilgi ve fikirler üzerinde durma ve doğrudan çıkarımlar yapma, ikinci düzey yorumlama, 
üçüncü düzey bilgi ve deneyimlerini kullanma, dördüncü düzey ise metnin ögelerini, 
içeriğini ve dilini inceleme becerilerini ölçmektedir (Campbell, Kelly, Mullis, Martin 
ve Sainsbury, 2001; MEB, 2003). Başarı testi doğrudan çıkarım yapma düzeyinde 
iki, yorumlama düzeyinde iki, bilgi ve deneyimleri kullanma düzeyinde bir, metnin 
ögelerini, içeriğini ve dilini inceleme düzeyinde iki olmak üzere toplam yedi 
maddeden oluşturulmuştur.  

İzleme Testlerinin Geliştirilmesi 

Proje kapsamında, proje sürecini gözden geçirmek, başarılı ve aksayan 
yönleri belirlemek amacıyla üç farklı zamanda izleme uygulaması yapılmıştır. Bu 
uygulamalarda kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından üç farklı başarı testi 
geliştirilmiştir. Birinci izleme uygulaması için geliştirilen başarı testinde “Bir 
Başarının Örnek Öyküsü” metnine (Çıracı, 2001) dayalı olarak yorumlama 
düzeyinde iki, bilgi ve deneyimleri kullanma düzeyinde iki ve metnin ögelerini, 
içeriğini ve dilini inceleme düzeyinde bir olmak üzere toplam beş madde yer 
almaktadır. İkinci izleme testi olarak kullanılan okuduğunu anlama başarı testi, 
“İlk Köylü Kadın Milletvekili” adlı metne (İnan, 2015) dayalı olarak ikinci düzey 
iki, üçüncü düzey iki ve dördüncü düzey bir olmak üzere toplam beş madde 
içermektedir. Üçüncü izleme uygulamasında kullanılan başarı testi “Sözün Gücü”  
adlı okuma metnine dayalı olarak geliştirilmiş yorumlama düzeyinde iki, bilgi ve 
deneyimleri kullanma düzeyinde bir ve metnin öğelerini, içeriğini ve dilini 
inceleme düzeyinde bir olmak üzere toplam dört maddeden oluşmaktadır. 

Projede ön test ve son test olarak kullanılan test, çalışmanın bitiminde 
beklenen okuduğunu anlama düzeyi dikkate alınarak belirlenmiştir. İzleme 
testlerinde yer alacak metinlerin güçlük sıralamasının belirlenmesinde hem 
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Çetinkaya-Uzun Okunabilirlik Formülü hem de uzman görüşleri kullanılmıştır. 
Okunabilirlik Formülü (Çetinkaya, 2010)’ne göre, metinlerin sözcük, tümce ve 
hece sayıları dikkate alınarak okunabilirlik puanı hesaplanmıştır. Bunun yanında 
Türkçe öğretimi konusunda üniversitede ders veren üç akademisyenden ve 
projede görev alan yedi öğretmenden metinlerin güçlük sırasıyla ilgili görüşleri 
alınmıştır. Uzmanlar için görüşlerini belirtmelerinde kullanacakları ölçütler bir 
yönerge eşliğinde kendilerine sunulmuştur. 

Değerli Uzman, 

Bir okulun 5. sınıf öğrencileri üzerinde yürüttüğümüz Okuduğunu Anlama 
Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üç adet izleme testi kullanılacaktır. Bu 
testlerde kullanılacak metinler ekte sunulmuştur. Sizden aşağıdaki açıklamayı dikkate 
alarak metinleri değerlendirmenizi ve metinleri güçlük düzeylerine göre basitten zora 
doğru sıralamanızı istiyoruz. 

Ayırdığınız zaman ve projemize yaptığınız katkı için teşekkür ederiz. 

Proje Ekibi 

Metinlerin sözcük sayısı, sözcüklerin anlamı, deyim sayısı, konunun somut ya da soyut 
olması, sözcüklerin yeni ya da bilinir olması, yazım ve anlatım özellikleri bakımından sırası 
nedir? Görüşünüzü belirterek sıralayınız. 

Formülden elde edilen bulgu ve uzmanlardan gelen görüşler dikkate alınarak 
metinler; Bir Başarının Örnek Öyküsü, İlk Köylü Kadın Milletvekili ve Sözün 
Gücü olarak sıralanmıştır. 

Dereceli Puanlama Anahtarlarının Geliştirilmesi 

Öğrencilerin proje süresince uygulanan okuduğunu anlama testlerine ve sınıf 
içi etkinliklerde kullanılan metinlere yönelik hazırlanan sorulara verdikleri 
yanıtların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. 
Goodrich (1997)’ye göre DPA, bir işin parçalarına ait ölçütleri içerir ve bu ölçütler 
parçaların niteliğini zayıftan yetkine doğru niteler. Başka bir anlatımla DPA, 
öğrenci yanıtlarının yetkinlik düzeylerini ve bu düzeylerin ne anlama geldiğini 
anlatan bir puanlama cetvelidir. DPA’lar, öğrenciden nelerin beklendiğini açıkça 
gösterir, güçlü ve zayıf yönleri konusunda bilgilendirici görevler üstlenir 
(Goodrich, 2005). DPA’lar her bir puanın karşılık geldiği öğrenme hakkında 
öğretmenlere de önemli geribildirimler sağlamaktadır (Kutlu, 2004). Bu 
üstünlükleri göz önünde bulundurulduğunda hem sınıf içi öğretim etkinlikleri 
sırasında hem de test uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesinde 
DPA’lardan yararlanılmıştır. 
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Proje kapsamında bütünsel dereceli puanlama anahtarları (holistic rubrics) 
geliştirilmiştir. Bu tür puanlama anahtarlarında, etkinlikler parçalara ayrılmadan 
bütün olarak ele alınmakta ve öğrencilerin göstereceği performans en yüksekten 
en düşüğe doğru sıralandıktan sonra her düzeye puan atanmaktadır (Kutlu, 
Doğan ve Karakaya, 2014). Proje kapsamında geliştirilen her DPA için aynı yol 
izlenmiş ve ilk olarak en doğru yanıt tanımlanmıştır. Daha sonra sırasıyla uzak 
doğru, yanlış ve ilişkisiz yanıtlar belirlenmiş ve öğrenci yanıtlarına dayalı olarak 
örnek yanıtlar seçilmiştir. Yanıt kategorilerinin belirlenmesinin ardından tanıma 
kodları oluşturulmuştur. Buna göre; 

�� 10 tanıma kodu en doğru yanıta, 
�� 13, 17 ve 20 olarak belirlenen (bu çalışma için en doğrudan en az 

doğruya) tanıma kodları uzak doğru yanıtlara, 
�� 50 tanıma kodu boş yanıta, 
�� 60 tanıma kodu kendi içinde mantıksal olarak doğru olan ancak sorulan 

sorunun doğrusu olmayan yanlış yanıta, 
�� 70 tanıma kodu metinden kopuk ifadeler içeren, metni özetleyen, ne 

söylediği anlaşılmayan, saçma ve uydurma olan diğer (ilişkisiz) yanıta 
karşılık gelmektedir. 

 En doğru yanıt 10 puan değerindedir ve puanlar uzak doğru yanıtlar için 
sırasıyla 7, 4 ve 2 puanlarına karşılık gelmektedir. Boş, yanlış ve ilişkisiz yanıtların 
ise puan karşılığı bulunmamaktadır. DPA’lar ayrıntılı tanımlamalar sayesinde 
puanlayıcıların daha tutarlı puanlama yapmasına olanak vermektedir (Jonsson ve 
Svingby, 2007). Bu durum, puanlayıcıların daha nesnel davranmalarını sağlamakta 
(Aslanoğlu ve Kutlu, 2003) ve öğrenci puanlarının geçerliğini arttırmaktadır. 

DPA’lardan elde edilen puanların karar verme sürecinde kullanılması 
güvenilir puanlamalar vermesine bağlıdır (Miller, Linn ve Gronlund, 2008). 
DPA’ların güvenilir sonuçlar vermesini sağlamak için proje sürecinde yer alan 
araştırmacılar puanlama anahtarları hazırlandıktan sonra, her bir anahtar üzerinde 
birbirinden bağımsız olarak ifadeleri ve ifadelerin ait olduğu yanıt kategorilerini 
incelemişlerdir. Bu kapsamda araştırmacılar hem yanıt ifadesinin maddenin 
ölçmek istediği özellikle ilişkili olup olmadığını ve ne derece kapsayıcı olduğunu 
belirlemişler hem de yazım, noktalama, dil ve anlatımla ilgili konularda önerilerde 
bulunmuşlardır. Araştırmacıların dönütlerine bağlı olarak DPA’lar iyileştirilmiş ve 
grubun ortak görüşü alınarak son biçimi oluşturulmuştur. 

Proje süresince, her test uygulamasının sonuçları geliştirilen DPA’lar 
aracılığıyla değerlendirilmiştir. Öğrenci yanıtları puanlanırken her bir yanıt kâğıdı 
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iki araştırmacı tarafından okunmuş ve bu iki araştırmacının ortak görüşüne bağlı 
olarak puanlama tamamlanmıştır. Bu yöntem hem puanlayıcılar arası tutarlılığın 
sağlanması hem de devam eden öğretim süreci içerisinde öğrencilere hızlı 
geribildirim verilmesi amacıyla tercih edilmiştir. Test uygulamalarının yanı sıra 
öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan okuma 
metinlerine (Haykır, Kaplan, Kıryar, Tarakçı ve Üstün, 2017) dayalı 
gerçekleştirilen sınıf içi okuma etkinliklerine de DPA hazırlanmıştır. DPA’lar 
öğretmenlere bir hafta öncesinden verilmiş ve öğretmenlerle sınıf içerisinde en 
verimli nasıl kullanılacağı ile ilgili tartışılmıştır. Sınıf içi okuma etkinliklerinde 
DPA kullanımı ile öğrencilerin okuma metnini anlama, ana fikrini bulma, en 
doğru yanıta ulaşma vb. düşünsel süreçlerinin anında geribildirim aracılığıyla 
şekillendirilmesi hedeflenmiştir. 

Öğrenci Anketinin Geliştirilmesi  

Projenin başında ve sonunda araştırmacılar tarafından hazırlanmış Öğrenci 
Anketi kullanılarak, öğrencilerin sosyokültürel durumlarına, okuma 
alışkanlıklarına ve öğrenci özelliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir (Ek 11). 
Öğrenci Anketinde öğrencilere; cinsiyeti, kendilerine ait ve evlerindeki kitap sayısı, 
okumaya ayırdıkları süre, izledikleri dergi türleri, farklı türdeki kitapları okuma sıklıkları, 
sosyal ve kültürel etkinliklere katılım durumları sorulmuştur. Ayrıca öğrencilerin 
okuduğunu anlama başarısını etkilediği düşünülen okumaktan zevk alma, özyeterlik 
algısı, kişisel özellikler değişkenlerine ilişkin bilgi de toplanmıştır.  

Okumada Etkili Kişisel Özellikler: Öğrencilerin okuduğunu anlama 
becerisinde etkili olabileceği düşünülen bazı özelliklerini algılayışlarını belirlemek 
amacıyla, yedi madde kullanılmıştır. Maddeler; azimli olma, kararlılık gösterme 
(sebat) ve gözlemlere dayalı olarak çıkarım yapma özelliklerine odaklanmaktadır. 
Araştırmalar, yanıtlayıcıların başaracaklarına inandıkları için değil, öğretmenleri 
çalışmayı sürdürmelerini istediği için kararlılık gösterdiklerini ortaya koymaktadır 
(Schunk ve Pajares, 2002). Bu durum dikkate alınarak,  bireylerin okumada etkili 
kişisel özellikleri, farklı durumlardaki kararlılık gösterme eğilimlerini ortaya 
koyacak maddelerden oluşan bir araçla ölçülmüştür.  

Öğrenci Anketi’nde yapı olarak tanımlanan ve toplam puan alınabilen iki 
değişken yer almaktadır. Bunlar okumaktan zevk alma ve okuduğunu anlamaya yönelik 
özyeterlik algısıdır. 

Okumaktan Zevk Alma: Öğrenci anketinde toplam puan alınabilen iki 
değişken yer almaktadır. Bunlardan ilki Okumaktan Zevk Alma (Öğrenci anketi, 8. 
madde) özelliğidir. Bu özellik PISA 2009 uygulamasında kullanıldığı formuyla 
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uygulanmıştır. (MEB, 2010; OECD, 2012). Yanıt kategorisi 4’lü Likert 
türündedir. Kategoriler “kesinlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” 
aralığındadır. OECD (2012) raporunda yer alan ve okumaktan zevk alma ölçeğinde 
bulunan beş adet madde Türkçe’ye çevrilmiştir. Araştırmacılar dil ve anlatım 
özellikleri açısından ortak bir karara ulaştıktan sonra İngilizce dilini ve Türkçe dil 
öğretimini iyi derecede bilen ikişer uzmana maddeler gösterilmiştir. Uzmanların 
önerilerinden sonra ölçme aracı uygulamaya hazır duruma getirilmiştir. OECD 
raporunda araç tek faktörlü olarak tanımlanmış ve okumaktan zevk alma puanı 
tek faktör üzerinden hesaplanmıştır. Bu nedenle projede okumaktan zevk alma 
değişkeni tek faktörlü kabul edilmiştir. 

Ölçeğin proje öncesi ve proje sonrası uygulamalarından elde edilen 
Cronbach Alpha Güvenirlik değerleri öncesi için 0.76 ve sonrası için 0.66’dır. 
OECD (2012) raporunda okumaktan zevk alma değişkenine ilişkin güvenirlik 
değeri Türkiye için 0.84, dünya ortalaması içinse 0.90 olarak bulunmuştur. 
Türkiye ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması bu araştırmaya benzer 
görünmektedir. Crocker ve Algina (2006) madde sayısının azlığını (test uzunluğu) 
ve grubun ölçülen özellikler bakımın benzeşikliğini (homojenlik) güvenirliğin 
düşmesine yol açan etkenler olarak belirtmektedir. Bu çalışmada güvenirliğin 
düşük bulunma nedeni belirtilen iki etkenle açıklanabilir. 

Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı: Projede, öğrencilerin 
okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik algılarının düzeyini belirlemek amacıyla 
tek başlık altında toplanacak maddeler geliştirilmiştir (Öğrenci anketi, 9. madde). 
Bu amaçla öncelikle okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik yapısı 
tanımlanmıştır. Bu tanım, bilişsel sınıflama ve özyeterlik algısı olmak üzere iki ana 
boyutu dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Okuduğunu anlama becerisini 
tanımlayan PIRLS sınıflamasının her bir düzeyinde yer alan davranış göstergeleri, 
proje kapsamında uygulanan okuduğunu anlam testlerinin geliştirilmesinde hem 
de sınıf içinde öğretim etkinlikleri sırasında öğretmenlerin yararlanması için 
soruların hazırlanmasında dikkate alınmıştır. İlgili boyut için dikkate alınan bir 
diğer boyut öğrencilerin özyeterlik algısıdır. 

Özyeterlik, bireyin bir işi yapabilmesi için gereken beceri, tutum ve bilgiye 
sahip olma inancı olarak tanımlanır (Bandura, 1994). Buna göre özyeterlik, 
bireylerin bir görevi yerine getirme kapasitelerine ilişkin tutumları ya da bir işe 
girme konusundaki inançlarıdır (Zusho ve Pintrich, 2003). Schunk (1995) 
özyeterliğin, görev seçimi, çaba gösterme, kararlı ve başarı olma üzerinde etkili 
olduğunu belirtmiştir. Bireylerin gösterdikleri performanslardaki farklılıklar 
kişisel özyeterlik algılarındaki farklılıktan da kaynaklanabilmektedir. Becerileri 
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benzer bireylerin farklı performans sergilemesi ya da aynı bireyin farklı koşullarda 
performansının değişmesi buna örnek olarak sunulabilir. Başka bir deyişle, 
özyeterlik inancı, bireyin sonuca ulaşmak için çaba sarf etmesinde ve sonuç 
beklentilerinde, güdülenmenin kendi kendine düzenlenmesi açısından önemlidir 
(Bandura, 2001). Bandura (1997)’ya göre bireylerin özyeterlik inanışlarının dört 
kaynağı vardır. Bunlar yaşanmış başarılı deneyimler, bireyin deneyimlerine yönelik 
başkalarının anlatımları, başkalarının deneyimlerine yönelik bireyin gözlemleri ve 
fizyolojik ya da duygusal durumlardır. Bu çalışma kapsamında yazılan maddeler, 
Bandura tarafından belirtilen özyeterlik algısı kaynaklarından, bireyin geçmiş ve 
yakın zaman deneyimlerini kullanarak anlamlandırabileceği ifadelerdir. Bu 
bağlamda, temel alınan sınıflamanın her bir düzeyindeki davranış göstergesinde 
öğrencilerin kendilerini ne kadar yetkin gördüklerine yönelik algılarını yansıtacak 
şekilde sekiz madde yazılmıştır. Madde yazımı tamamlandıktan sonra, dört ölçme 
ve değerlendirme uzmanı tarafından maddeler dil ve anlatım, amacına uygunluk 
gibi yönlerden incelenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda maddelerde gerekli 
düzeltmelerin ardından deneme formu oluşturulmuş ve öğrenci grubuna 
uygulanmıştır.  

Bu çalışmada okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik algısı değişkeni 
hakkında bilgi verecek ölçme aracını geliştirmeden önce Türkçe alanyazın 
taranmıştır. Alanyazın taramasında Epçaçan ve Demirel (2011) ve Ülper, Yaylı ve 
Karakaya (2013) tarafından geliştirilmiş iki farklı ölçek bulunmuştur. Bu ölçekler 
güvenirlik ve geçerlik değerleri açısından uygulanmaya hazır durumda olsalar da 
madde sayılarının (sırasıyla 27 ve 36) çokluğu nedeniyle tercih edilmemiştir. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik 
algısı değişkenine ilişkin ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik çalışması için şu yol 
izlenmiştir. Çözümleme işlemi projeye katılan 410 öğrenciden özyeterlik algısı 
maddelerine eksiksiz yanıt veren 370 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Aracın 
faktör yapısını belirlemek için hem açımlayıcı faktör analizi (AFA) hem de 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Çözümleme grubu AFA için 156 ve 
DFA için 214 öğrenci olacak biçimde belirlenmiştir. Güvenirlik ve geçerlik 
çözümlemelerine ilişkin bulguların ayrıntıları Ek 12’de verilmiştir. 

 Etkinlik Değerlendirme Formlarının Geliştirilmesi 

Proje kapsamında öğrencilerin okuma düzeylerinin arttırılması ve 
okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla dergi, yazarlarla buluşma 
ve müze gezisi etkinlikleri düzenlenmiştir. Öğrencilerin etkinliklere ilişkin 
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görüşlerini öğrenmek ve etkinliklerden elde ettikleri katkıları değerlendirmelerini 
sağlamak amacıyla Etkinlik Değerlendirme Formları uygulanmıştır. Dergi Etkinliği 
Değerlendirme Formunda öğrencilerin etkinliğe ilişkin görüşlerini soran 7 madde, 
Müze Gezisi Etkinliği Değerlendirme Formunda 13 madde, farklı yazarların katılımıyla 
düzenlenen yazar etkinliklerini değerlendirmek için kullanılan Yazarlarla Buluşma 
Etkinliğini Değerlendirme Formunda 13 madde yer almaktadır.  

Proje kapsamında, hem çalışmaya hem de okumanın önemine ilişkin bilgi 
vermek amacıyla veli konferansı düzenlenmiştir. Velilerin bu konferansa ilişkin 
görüşlerini öğrenmek için Veli Görüşme Formu kullanılarak velilerle görüşme 
yapılmıştır. Veli Görüşme Formunda velilerin konferansın konusuna, katılımcı 
öğretim üyelerine, konuşmaların içeriğine yönelik görüşleri ve çocuklarının kitap 
okumasına ilişkin düşüncelerine getirdiği katkılarıyla ilgili iki soru yer almaktadır 
(Ek 5).  

Proje sürecinin sonunda, çalışmanın öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerine 
getirdiği katkılara ilişkin bilgi elde etmek amacıyla bir form hazırlanmıştır. 
Formda, öğretmenlerin okumayla ilgili sınıf içi etkinliklerine, öğrencilerinin 
okuma becerilerini geliştirici etkinlikleri yapma ve öğrencilere okuma becerilerini 
geliştiren görevler verme sıklıklarına ilişkin sorular yer almaktadır. Formun 
geliştirilmesinde, PISA 2009 (OECD, 2008) uygulamasında yer alan maddelerden 
yararlanılmıştır (Ek 13). 

Verilerin Toplanması 

Proje verisi, araştırmacılar tarafından çalışma kapsamında geliştirilen ölçme 
araçları uygulanarak toplanmıştır. Öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz 
döneminin başında ön test ile öğrenci anketi uygulanmıştır. Uygulama ders 
saatleri içerisinde ve tüm 5. sınıflarda aynı anda gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın 
yapıldığı ders saatinde 5. sınıf düzeyindeki öğrencilere ders veren tüm 
öğretmenler uygulamayı yapacak öğretmenler olarak belirlenmiştir. Uygulama 
öncesinde hangi öğretmenin hangi sınıfta görev alacağı kendisine iletilmiştir. 
Öğretmenlere uygulamanın önemine ilişkin dikkat çekici bilgiler verilmiş ve 
uygulama için hazırlanan yönerge öğretmenlerle paylaşılmıştır. Öğretmenlerden 
bu yönergeyi ders verdikleri sınıfta bulunan öğrencilere sesli okumaları 
istenmiştir. Yönerge aşağıdaki gibidir. 
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Sevgili Öğrenciler, 

Sizlerle birazdan küçük bir uygulama yapacağız. Bu uygulama sırasında aşağıdaki 
açıklamalara lütfen dikkat ediniz. 

1.� “Kral ve Değirmenci” isimli bir okuma metni ve bu metne dayalı 10 adet soru 
yer almaktadır. 

2.� Metni dikkatli okuyunuz. 
3.� Her soruya mutlaka bilgilerinizi kullanarak yanıt vermeye çalışınız. 
4.� Yanıtlarınızı dikkatli ve okunaklı biçimde yazınız. 
5.� Bunun için size tanınan süre 60 dakika olacaktır. 

Başarılar dileriz. 

Uygulama tüm sınıflarda aynı anda başlatılmıştır. Önce Okuduğunu Anlama 
Başarı Testi, devamında da Öğrenci Anketi uygulanmıştır. Uygulama sırasında 
araştırmacılar da okulda bulunmuş, uygulama süresince sınıfları gezerek öğrenci 
ve öğretmenlerden gelen soruları yanıtlamışlardır. Ön test uygulaması başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Ön test uygulamasının ardından velilere bir konferans düzenlenmiştir. 
Konferansın ardından konferansa katılan bazı veliler ile konferansa ve projeye 
ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, Sibel İsmet Çatık Ortaokulu 
kütüphanesinde gerçekleştirilmiştir. Tüm velilere aynı görüşme soruları sorulmuş, 
velilerden gelen görüşler not edilmiştir. 

İzleme uygulamaları ön test uygulamasına benzer biçimde tüm 5. sınıf 
öğrencileriyle aynı anda yapılmıştır. Uygulamaya geçilmeden önce öğrencilere 
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Uygulama sırasında öğrencilere soru 
sorabilecekleri de hatırlatılmıştır. 

Son test uygulamasında ise projenin amacı doğrultusunda ön test 
uygulamasında kullanılan okuduğunu anlama başarı testi kullanılmıştır. Bu 
bağlamda tüm 5. sınıflar önceden belirlenen gün ve ders saatinde son test 
uygulamasına katılmıştır. Uygulama, ders saatleri içerisinde ilgili dersin 
öğretmeninin gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin daha önce 
kullanılan test yönergesini sınıf içerisinde okumaları sağlanmıştır. Araştırmacılar 
uygulama boyunca sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerin sorularını 
yanıtlamıştır. Son başarı testi uygulamasının ardından,  öğrenci anketi 
uygulanmıştır.  
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Öğrencilerle yapılması planlanan uygulamaların tamamlanmasının ardından 
öğretmenlerin proje süreciyle ilgili görüşlerinin alınması önemli görülmüştür. Bu 
amaçla öğretmenlere kendi sınıflarında yürüttükleri uygulamaları dikkate alarak 
“Öğretmen Anketi”nde yer alan sorulara yanıt vermeleri istenmiştir (Ek 13). 
Ayrıca, öğretmenlerden proje hakkında görüşlerini dile getirmeleri için bir rapor 
yazmaları istenmiştir. Bu rapor, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarındaki 
değişikliklerle ilgili yanıtladıkları anket maddelerini destekleyici ve açıklayıcı 
nitelik taşımıştır.  

Projenin diğer paydaşı olan velilerle de görüşme yapılmıştır. Bunun için okul 
yönetiminin de desteği alınarak sekiz veli ile görüşme yapılmıştır (Ek 5). Velilerle 
okulun kütüphanesinde gerçekleştirilen görüşmeler odak grup görüşmesi tekniği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık iki saat süren görüşmede velilere; proje 
süresince çocuklarında gözledikleri değişimleri içeren sorular sorulmuştur. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Birinci araştırma sorusunun yanıtlanması için betimsel düzeyde 
çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin Öğrenci Anketindeki özelliklere 
dağılımları incelenmiş ve çözümleme sonuçları tablo ve grafiklerle sunulmuştur.  

İkinci araştırma sorusu olan öğrencilerin ön test ve son test 
uygulamalarından aldıkları puan ortalamalarının manidar farklılık gösterip 
göstermediğinin ortaya konması ilişkili örneklem t-testi kullanılmıştır 
(Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2012). 

Üçüncü araştırma sorusunu yanıtlamak için süreç içinde müdahale 
gerektiren durumların belirlenmesi, varsa aksaklıkların ortaya konması amacıyla 
gerçekleştirilen izleme testleri ortalamalarının manidar düzeyde farklılık gösterip 
göstermediği tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. 
Tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizinin tercih edilme nedeni aynı grup 
üzerinde yapılan tekrarlı ölçümlere ilişkin puan ortalamalarının karşılaştırılmasına 
olanak vermesidir (Howell, 2011). 

Dördüncü araştırma sorusu olan okumaktan zevk alma ve okumaya yönelik 
öz yeterlik algısı değişkenlerinin ön test uygulaması ile son test uygulaması 
arasındaki değişimin incelenmesi için ön test ve son test Öğrenci Anketi 
uygulamalarındaki ilgili değişkenlere ait ortalama puanlar karşılaştırılmıştır. 
Birbiriyle ilişkili olan iki puan setine ilişkin ortalamalar karşılaştırılacağı için ilişkili 
örneklem t-testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş Diziler testi kullanılmıştır 
(Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2012). 
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Beşinci araştırma sorusunun yanıtlanması için öğrencilerin başarıda etkili 
olan kişisel özelliklere verdikleri tepkilerden elde edilen ortalamaların uygulama 
öncesi ve uygulama sonrası dağılımı grafiklerle incelenmiştir. 

Altıncı araştırma sorusunun yanıtlanması için öğrencilerin okuduğunu 
anlama becerilerinin geliştirilmesi çalışması çerçevesinde katıldıkları etkinliklere 
ve bu etkinliklerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin 
görüşleri yüzdelere dayalı olarak incelenmiştir. Bunun için okuduğunu anlama 
başarısı açısından alt ve üst %20’yi oluşturan öğrenciler belirlenmiş ve bu 
gruplarda öğrenci görüşlerinin dağılımı yüzdelere dayalı olarak ifade edilmiştir. 

Yedinci araştırma sorusu kapsamında, öğretmen görüşlerinden hareketle, 
çalışmadan önce ve sonra öğretmenlerin hem sınıf içi etkinliklere hem de ev ödevi 
uygulamalarına yer verme sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik 
olarak öğretmenlerin kendilerine uygulanan ankete verdikleri yanıtlar üzerinden 
betimsel istatistikler incelenmiştir. 

Sekizinci araştırma sorusu kapsamında ise öğrenci velileri ile yapılan 
görüşmelere dayalı betimsel çözümlemeler yapılmıştır. Betimsel çözümlemelerde 
temel amaç, bulguların okuyucuya yorumlanmış ve özetlenmiş olarak 
sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003).  
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BULGULAR VE YORUMLAR 

Proje kapsamında yürütülen araştırmanın bulguları, araştırma sorularının 
sırası izlenerek ele alınmıştır. Bulgular grafikler dışında istatistiksel 
çözümlemelerle de ortaya konmuş, yorumlarla ve çeşitli araştırmaların 
bulgularıyla da desteklenmiştir. 

Öğrenci Anketinden Elde Edilen Bilgilere Yönelik Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan birinci araştırma sorusu şöyledir: 

1.� Araştırmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun sahip oldukları kitap sayısı, okumaya 
ayırdıkları günlük süre, tercih ettikleri kitap türleri ve tercih etme sıklıklar, izledikleri dergi 
türleri ve okuma sıklıkları, boş zaman etkinlikleri değişkenleri ve gerçekleştirme sıklıklarına 
göre dağılımları nasıldır? 

Öğrencilerin Kendilerine Ait Kitap Sayısı 

 
Şekil 9. Öğrencilerin Kendisine Ait Kitap Sayısı Dağılımı 

Şekil 9 incelendiğinde, çalışmanın sonunda öğrencilerin evlerinde bulunan 
kendilerine ait kitap sayısında genel olarak bir artış olduğu görülmektedir. Şekle 
göre 1-25 aralığında kitaba sahibim diyen öğrencilerin çalışma sonrasında 51-100 
aralığı dışındaki bütün aralıklarda kendilerine ait kitap sayısını arttırdıkları 
görülmektedir. Bu durum çalışmanın önemli bir bulgusu olarak göze 
çarpmaktadır. Okuma sevgisini ve okumaya ilgiyi arttırmak için okul içinde 
yapılan etkinliklerin bu değişime yol açtığı söylenebilir. 

Öğrencilerin Evlerindeki Toplam Kitap Sayısı 

Öğrencilerin evlerinde bulunan kitap sayısıyla ilgili soruya verilen yanıtlar 
Şekil 10’da görülmektedir. 
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Şekil 10. Öğrencilerin Dergi, Gazete ve Ders Kitapları Dışında, Evlerindeki Toplam 

Kitap Sayısı 

Şekil 10 incelendiğinde, öğrencilerin evlerindeki kitap sayısında genel olarak 
bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle çalışma sonrasında öğrenciler 51 ve üstü 
sayısında artış olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Şekle göre hem çalışmanın 
öncesinde hem de çalışmanın sonunda öğrencilerin evlerindeki kitap sayısı 
çoğunlukla 1 ile 200 aralığında toplanmıştır. Bu durum velilerle yapılacak 
toplantılarda, evlerine kitap almaları konusunda daha fazla dikkatlerinin çekilmesi 
yönünde bir bilgi de vermektedir. Grafik öğrencilerin evdeki kitap sayısı hakkında 
bilgi sahibi olduklarını ve evdeki kitap sayısındaki değişimi fark ettiklerini de 
ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin Okul Dışında Okumaya Ayırdıkları Günlük Süre 

Öğrencilerin okul dışında günlük okumaya ayırdıkları sürenin dağılımı Şekil 
11’de yer almaktadır.  

 
Şekil 11. Öğrencilerin Okumaya Ayırdıkları Süre 

Şekil 11 bir bütün olarak incelendiğinde, öğrencilerin çalışmanın bitiminde 
okumaya daha fazla zaman ayırdıkları görülmektedir. Bunun göstergelerinden 
biri, hiç kitap okumadığını ifade eden öğrenci sayısının 28’den 2’ye düşmesidir. 



 

41 

Bir diğer gösterge, çalışmanın sonunda öğrencilerin okuma saatlerini günde 2 ve 
3 saate kadar artırmış olmalarıdır. Bu bulguya dayanarak okuduğunu anlama 
becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmanın öğrencileri okumaya yönlendirdiği 
söylenebilir. 

Öğrencilerin Okumayı Tercih Ettikleri Kitap Türleri ve Okuma Sıklıkları 

Öğrencilerin okumayı tercih ettikleri kitap türleri roman ve öykü, fantastik ve 
bilim kurgu ve de bilim kitapları olmak üzere üç ayrı başlık altında incelenmiştir. 
Öğrencilerin her bir kitap türünü okuma sıklıklarının çalışma öncesinde ve 
sonrasında nasıl değiştiğine ilişkin bulgular aşağıda yer almaktadır. 

 
Şekil 12. Öğrencilerin Roman ve Öykü Türü Kitapları Okuma Sıklıkları 

Şekil 12 incelendiğinde, öğrencilerin çalışmanın bitiminde genel olarak 
roman ve öykü türü kitapları okuma sıklıklarında bir artış olduğu görülmektedir 
Hiç roman, öykü gibi kitapları okumadığını belirten öğrenci sayısı proje öncesinde 
21 iken proje sonrasında 8’e inmiştir. Çalışmanın en önemli bulgularından biri 
öğrencilerin roman, öykü türü kitapları okuma sıklıklarındaki artıştır. 
Öğrencilerin roman, öykü türü kitapları okuma sıklıklarının çok okurum 
kategorisinde yoğunlaşmış olmasına rağmen sık okurum ve her zaman okurum 
boyutundaki artış dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilebilir. 

 
Şekil 13. Öğrencilerin Fantastik ve Bilim Kurgu Kitapları Okuma Sıklıkları 
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Şekil 13 incelendiğinde, öğrencilerin çalışma öncesinde ve sonrasında, 
roman ve öykü türü kitaplarda olduğu gibi fantastik ve bilim kurgu kitapları 
okuma sıklıklarında da bir artış olduğu görülmektedir. Öğrencilerin genel olarak 
fantastik ve bilim kurgu türü kitapları okuma sıklıklarının ara sıra okurum 
kategorisinden her zaman okurum kategorisine gittikçe artmış olması önemlidir. 
Çalışma sonrasında, öncesine göre hiç fantastik ve bilim kurgu kitapları 
okumadığını belirten öğrenci sayısının 37’den 25’e gerilemiş olması ise dikkat 
çekici bir bulgudur. 

 
Şekil 14. Öğrencilerin Bilim Kitapları Okuma Sıklıkları 

Şekil 14’e göre öğrencilerin bilim kitaplarını okuma sıklıklarında genel olarak 
bir artış olduğu sonucuna varılabilir. Özellikle öğrencilerin çalışmanın sonunda 
çok sık okurum ile her zaman okurum kategorilerine daha fazla katıldıkları 
görülmektedir. Çalışmanın bitiminde, öncesine göre bilim kitaplarını hiç okumam 
diyen öğrencisi sayısında önemli bir azalmanın olduğu da gözden kaçmamalıdır. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen iki adet Araştırmacı Çocuk dergi etkinliğinin 
bu gelişme de rolünün olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin okumayı tercih ettikleri kitap türleri ve okuma sıklıklarıyla ilgili 
bulgular bir bütün olarak ele alındığında ders kitapları dışındaki farklı türdeki 
kitapların öğrencilerin okuduğunu anlama başarısını olumlu yönde etkilediği 
bilinmektedir. Kutlu, Yıldırım ve Bilican (2011) araştırmalarında öğrencilerin 
gazete, dergi, kitap gibi materyalleri okumaya zaman ayırma süresinin günde iki 
saat olmasının okuma puanlarını arttırdığını bulmuşlardır. Bu nedenle farklı 
kaynaklardan okuma yapan öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarında bir artış 
olacağı söylenebilir. 
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Öğrencilerin İzledikleri Dergi Türleri 

Okuduğunu anlama projesinin önemli bir beklentisi de okulda yürütülen 
dergi, yazar, resim ve müze etkinliklerinin öğrencileri farklı dergi türlerine ilgi 
duymaya, bu dergileri okumaya hatta bu dergileri izlemeye yönelteceği 
yönündedir. Özellikle projenin bir parçası olan Araştırmacı Çocuk dergisi 
etkinliği bu beklentiyi daha da güçlenmiştir. Buna göre Şekil 15’te dört farklı dergi 
türünü takip eden öğrenci sayılarındaki değişimi gösteren bulgular verilmiştir. 

 
Şekil 15. Öğrencilerin İzledikleri Dergi Türleri 

Öğrencilerin izledikleri dergi türleri dört grup altında belirlenmiştir. Şekil 
15’e göre çalışmanın sonunda öğrencilerin dergileri izleme sıklıklarında az da olsa 
artış görülmüştür. Özellikle öğrencilerin, eğlence ve bilim temalı dergileri izleme 
sıklıklarında diğer dergilere göre daha fazla artış olduğu dikkati çekmektedir. 
Derslerine destek olan dergiler daha çok konu bazlıdır ve çoktan seçmeli test 
içeren maddelerden oluşmaktadır. Bu dergilerin izlenme sayısında önemli bir 
değişme olmaması çalışmanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerinden biri 
olarak değerlendirilebilir. Sanat dergilerinin izlenme sıklıklarındaki düşüklük, bu 
tür çalışmalarda sanat dergilerine de vurgu yapılmasının önemini ortaya 
koymaktadır. 

Öğrencilerin Çeşitli Boş Zaman Etkinliklerini Gerçekleştirme Sıklıkları 

Proje kapsamında geliştirilen ankette öğrencilere boş zamanlarında 
televizyon seyretme, tiyatroya ve sinemaya gitme ile sosyal medya kullanma 
sıklıkları da sorulmuştur. Şekil 16 Öğrencilerin televizyon seyretme sıklıkları 
hakkında bilgi vermektedir. 
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Şekil 16. Öğrencilerin Televizyon Seyretme Sıklıkları 

Şekil 16 incelendiğinde, öğrencilerin televizyon seyretme sıklıklarında proje 
öncesinde ve sonrasında belirgin farklılık olmadığı görülmektedir. Buna göre, her 
iki zaman diliminde de öğrencilerin büyük çoğunluğunun ara sıra televizyon 
seyrettiği söylenebilir. Televizyon seyretme etkinliğini sık yaparım ile her zaman 
yaparım diyen öğrencileri bir grup olarak düşündüğümüzde, öğrencilerin 
zamanlarının önemli bir kısmını televizyon karşısında geçirdikleri görülmektedir. 
Bu çalışma kapsamında öğrencilere kitap, dergi vb. materyalleri okumaları için 
eve herhangi bir çalışma verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir eğitim 
politikası olarak evde yapılması için fazla bir ek çalışma da (ödev) 
verilememektedir. Bu nedenle araştırmacılar öğrencilere ders kitabındaki 
metinlerin okunması dışında eve başka çalışmalar verememişlerdir. Bu bulgu 
öğrencilerin evde kendilerini geliştirecek çalışmalara yönlendirilmedikleri takdirde 
televizyon karşısında zaman geçirdiklerini ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin sinema ve tiyatroya gitme sıklıklarını gösteren dağılım Şekil 
17’de verilmiştir. 

 
Şekil 17. Öğrencilerin Sinemaya ve Tiyatroya Gitme Sıklıkları 
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Şekil 17 incelendiğinde, çalışma sonrasında öğrencilerin sinema ve tiyatroya 
gitme sıklıklarında sık yaparım ile her zaman yaparım düzeylerinde bir artış olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin hem çalışma öncesinde hem de çalışma 
tamamlandıktan sonra uygulanan ankete verdikleri yanıtlara bakıldığında 
çoğunlukla çok az yaparım ile ara sıra yaparım seçeneklerinde toplandığı 
görülmektedir. 

 Kutlu, Yıldırım ve Bilican (2011) araştırmalarında, haftada bir sinema ve 
tiyatroya giden öğrencilerin ayda bir gidenlere göre okuduğunu anlama puanlarını 
arttırdığını bulmuşlardır. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin 
gelişmesinde görsel ve işitsel anlama etkinliklerinin yeri son derece önemlidir. 
Öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar okuduğunu anlama ile dinlediğini anlama 
becerileri arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (Harlaar, Hayiou-
Thomas, Dale ve Plomin, 2008; Ouellette, 2006; Wise, Sevcik, Morris, Lovett ve 
Wolf, 2007).  

Sinemaya ve tiyatroya gitmek özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan 
okulların öğrencileri açısından parasal bir sorun olabilir. Bu nedenle okullar hem 
öğrencilerin ilgilerini çekecek filmleri okulda gösterebilirler hem de bazı çocuk 
tiyatrolarını okula davet ederek aynı zamanda çocukların oyuncularla etkileşim 
kurmalarını da sağlayabilirler. 

Şekil 18’de öğrencilerin sosyal medya kullanma sıklıkları görülmektedir. 

 
Şekil 18. Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanma Sıklığı 

Şekil 18 incelendiğinde, öğrencilerin sosyal medya kullanımlarında sık 
yaparım ile her zaman yaparım kategorilerinde artış gözlenmektedir. Öğrencilerin 
sosyal medyayı günlük yaşamlarında ve okul dersleriyle ilgili çalışmalarında bilinçli 
kullanmalarının okuduklarını anlama üzerinde olumlu bir etki yarattığı 
söylenebilir. Kutlu, Yıldırım ve Bilican (2011) araştırmalarında, bilgisayar ve 
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interneti çok sık kullanan öğrencilerin okuduğunu anlama puanlarının ara sıra 
kullanan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Proje kapsamında 
yürütülen dergi, yazar ve müze etkinlikleri, öğrencileri bilgi edinmek amacıyla 
sosyal medyayı kullanmaya yönlendirmiş olabilir. 

Test Uygulamalarından Elde Edilen Puan Ortalamalarındaki 
Değişimine İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan ikinci araştırma sorusu şöyledir: 

2. Öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puan ortalamaları arasında 
manidar bir fark var mıdır?  

Çalışma boyunca öğrenciler üzerinde belli aralıklarla bir ön test, üç 
izleme testi ve bir son test olmak üzere beş test uygulaması yapılmıştır. 
Öğrencilerin sürecin başından sonuna gösterdikleri gelişimi ortaya koymak 
için ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın manidarlığı 
ilişkili örneklem t-testi ile incelenmiştir. Öğrencilerin, iki okuduğunu 
anlama testinden elde ettikleri puanlara ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 
2’de verilmiştir. 
Çizelge 2. Ön Test ve Son Test Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

 Test 
Uygulamaları 

Ortalama 
Kırpılmış 
Ortalama 

Ortanca 
Standart 
Sapma 

Çarpıklık 
Katsayısı 

Basıklık 
Katsayısı 

Ön Test 23.0 22.3 20.0 11.8 0.85 0.89 
Son Test 42.3 41.8 41.0 11.7 0.57 -0.44 

Çizelge 2’de yer alan değerler incelendiğinde, puan ortalamalarının ön test 
uygulamasından sonra belirgin biçimde arttığı görülmektedir. Öğrencilerin ön test 
puan ortalaması 23.0 iken son testte ortalama 42.3’e yükselmiştir. Çizelgedeki 
diğer değerler incelendiğinde ortalama ve kırpılmış ortalama değerlerinin birbirine 
yakınlığı, uç değerlerin etkisi ile veri dağılımının farklılaşmadığını göstermektedir 
(Pallant, 2013). Son olarak hesaplanan fark puanlarının çarpıklık ve basıklık 
değerleri de bu aralık içerisinde yer almıştır. Bu durum, parametrik test varsayımı 
olan normal dağılımın sağlandığının göstergesidir. 

Bu çalışmada son testin ön teste göre daha büyük puan ortalaması vermesi 
beklenmiştir. Son test puan ortalamasının ön teste göre daha büyük olması 
projede uygulanan modelin başarısını göstermesi açısından önemli bir bulgudur. 
Ancak ulaşılması gereken en yüksek puanın 100 olduğu düşünüldüğünde son test 
puan ortalamasının düşüklüğü dikkat çekicidir. Bu durumun çeşitli nedenleri 
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olabilir. Bulgu nedenler hakkında bilgi vermese de bu tür çalışma yapacak 
araştırmacıların önlemler alması açısından nedenleri sorgulaması yerinde 
olacaktır. Öğrenci puanlarının 4 farklı çeyrek dilime dağılımı incelendiğinde 50 ve 
altı puan alan öğrenci sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. Son testte 51 ve üstü 
puan alan öğrenci sayısındaki artışın uygulanan modelin başarısı hakkında önemli 
bir ipucu verdiği söylenebilir. 

Çizelge 3’te 100 üzerinden hesaplanan ön test ve son test uygulamasının 
puan çeyreklerindeki öğrenci dağılımları yer almaktadır. 
Çizelge 3. Öğrenci Sayılarının Puan Çeyreklerine Dağılımı 

Puan Aralığı 0-25 26-50 51-75 76-100 
Ön Test 106 63 4 0 
Son Test 0 133 40 0 

Çizelge 3 incelendiğinde, ön test uygulamasında öğrencilerin puan 
dağılımının birinci çeyreğinde yığıldıkları görülmektedir. Puanların ikinci 
çeyreğinde 63, üçüncü çeyreğinde ise sadece 4 öğrenci yer almaktadır. Puanların 
son çeyrek diliminde ise hiç öğrenci yer almamaktadır. Son test puanlarının çeyrek 
dilimleri incelendiğinde ise ilk çeyrek dilimde hiç öğrenci yer almadığı 
görülmektedir. Çalışmalardan sonra 133 öğrenci ile puanların ikinci çeyrekte 
yığıldığı görülmektedir. Puanları üçüncü çeyrekte yer alan öğrenci sayısı da 40’a 
yükselmiştir. Ön test puanlarına benzer şekilde, puanların son çeyreğinde hiç 
öğrenci yer almaktadır. Başka bir anlatımla hiçbir öğrencinin son test puanı 75 ve 
üzeri değildir. Bu durum, öğrencilerin ön test ve son test puan ortalamaları 
arasındaki farkın manidarlığı incelenmeden önce dikkate alınması gereken bir 
bulgudur. Buna göre son test uygulamasında öğrencilerin puanlarının dördüncü 
çeyreğe taşınması mümkün olmamıştır. Ancak ön test uygulama puanları ilk 
çeyrek dilimde yer alan öğrenciler, süreç sonunda puanlarını ikinci ve üçüncü 
çeyrek dilime çıkarabilmişlerdir. Model geliştirmeye dönük bir çalışmada, 
çalışmaya devam edilebilmesi öncelikle çalışmanın yürütüldüğü grubun 
başlangıçta o özelliğe yeterince sahip olmamasını gerektirir (Kutlu, 1998). Bu 
nedenle ön test puanlarının düşüklüğü çalışmanın devamına önemli bir gerekçe 
oluşturmuştur. Çizelge 4’te ilişkili örneklem t-testi sonuçları yer almaktadır. 

 

 

 



 

48 

Çizelge 4. Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarına İlişkin İlişkili Ölçümler t-testi 
Sonuçları 

Ölçüm Ortalama Standart Sapma t sd p 

Ön Test 22.97 11.824 -21.014 172 .000 Son Test 42.33 11.753 

Çizelge 4 incelendiğinde, ön test ve son test puan ortalaması arasındaki 
farkın istatistiksel olarak manidar olduğu bulunmuştur [t= -21.01, p<0.05]. 
Öğrencilerin son test uygulamasında elde ettikleri puan ortalamalarının 
(��=42.33) ön testte elde ettikleri puan ortalamasından (��= 22.97) manidar 
düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Gözlenen manidar artış çalışma 
kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların etkili olduğunun bir göstergesidir. 
Ayrıca, etki büyüklüğü için eta kare değeri hesaplanmıştır (Pallant, 2013). η2= 
0.720 olarak hesaplanan değer, Cohen'in (1988) ölçütlerine göre büyük etki 
büyüklüğü olarak yorumlanmıştır. Bu değer, istatistiksel testin manidarlığının 
araştırma bağlamı ile pratik anlamda da açıklanabileceğinin göstergesidir (Stevens, 
1992). Bu durum öğrencilerin okuma başarısını arttırmak (bağımlı değişken) için 
kullanılan modelin (bağımsız değişken) dolaylı olarak okuduğunu anlama 
becerisini yüksek düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır. 

İzleme Testlerinden Alınan Puan Ortalamalarının Farklılaşması 

Proje kapsamında ele alınan üçüncü araştırma sorusu şöyledir: 

3. Öğrencilerin izleme testlerinden aldıkları puan ortalamaları arasında 
manidar bir fark var mıdır?  

İzleme testleri, yapılan uygulamaların etkisine yönelik kısa vadede bilgi sahibi 
olmak, varsa aksaklıkları ve müdahale gerektiren durumları belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin üç izleme testinden elde ettikleri puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak manidar bir farkın bulunup 
bulunmadığının saptanması amacıyla tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans 
analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesinde varsayımları kontrol etmek için bazı 
betimsel istatistikler incelenmiş ve Çizelge 5’te verilmiştir. 
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Çizelge 5. İzleme Testleri Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

 Ölçüm Ortalama 
Kırpılmış 
Ortalama 

Ortanca 
Standart 
Sapma 

Çarpıklık 
Katsayısı 

Basıklık 
Katsayısı 

Birinci İzleme 44.2 44.1 44.0 19.4 0.11 -0.64 

İkinci İzleme 58.2 58.9 62.0 20.9 -0.46 -0.39 

Üçüncü İzleme 49.8 49.9 50.0 20.9 -0.77 -0.58 

Çizelge 5 incelendiğinde, üç izleme testine ait uygulama için hesaplanmış 
çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ve +1 aralığında olması dağılımın normale 
yakın olduğunun göstergesidir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). 
Bunun yanı sıra, ortalama ve kırpılmış ortalama değerlerinin birbirine oldukça 
yakınlığı, uç değerlerin etkisi ile veri dağılımının farklılaşmadığını göstermektedir 
(Pallant, 2013). Analizin bir diğer koşulu olan küresellik varsayımı (grup içi 
faktörün herhangi iki düzeyi için hesaplanan fark puanlarının evrendeki 
varyanslarının eşit olduğu varsayımıdır) Mauchly Küresellik Testi’ne başvurularak 
incelenmiştir (Field, 2013). Mauchly Küresellik Test’i sonucunda, 0.05’ten büyük 
bir anlamlılık değeri elde edildiğinden, bu varsayımın karşılandığı görülmüştür 
[W(2)= 0.999, p>0.05)]. Varsayımların kontrolünün ardından tekrarlı ölçümler 
için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 6’da 
verilmiştir. 

Çizelge 6. İzleme Testlerinin Puan Ortalamaları Farklarına İlişkin Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd 
Kareler 
Ortalaması F p 

Deneklerarası 107 704.966 172 626.192   
Ölçüm 17 183.426 2 8591.713 28.094 .000 
Hata 107 139.437 172 622.904   
Toplam 232 027.829 346    

Çizelge 6’da verilen varyans analizi sonuçlarına göre ölçümler arasında 
manidar bir fark olduğu görülmektedir [(F(2, 172)= 28.094, p<0.05)]. Bu farkın 
hangi ölçümler arasındaki farktan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla 
Bonferroni İkili Karşılaştırma Testi yapılmıştır. Karşılaştırma testi sonucunda 
elde edilen değerler Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 7. Bonferroni İkili Karşılaştırma Testi Sonuçları 

Karşılaştırma Ortalama 

Farkları 

Standart 

Hata 
p 

Birinci Ölçüm İkinci Ölçüm 

Birinci İzleme 
İkinci İzleme -14.000* 1.907 .00 

Üçüncü İzleme -5.590* 1.847 .01 

İkinci İzleme Üçüncü İzleme 8.410* 1.887 .00 
*p<0.05     

 Çizelge 7’ye göre, öğrencilerin birinci izleme testi puan ortalaması 
(��= 44.2), ikinci (��= 58.2) ve üçüncü (��= 49.8) izleme testleri puan 
ortalamalarından istatistiksel olarak manidar şekilde düşüktür. İkinci 
izleme testi puan ortalaması ise üçüncü izleme testi puan ortalamasından 
manidar şekilde yüksektir. Buna göre, uygulamalar arası farklılıklar 
istatistiksel olarak manidardır. Bu uygulamalar arasındaki manidar 
farklılıklar ön test puan ortalamasının son test puan ortalamasından düşük 
olması bulgusuyla da paralellik göstermektedir. 

Birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü izleme testi puanları arasındaki 
artışın, proje kapsamında gerçekleştirilen sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerden 
kaynaklandığı düşünülebilir. Araştırmacı Çocuk dergisi etkinliği ile yazar 
Sevim Ak etkinliğinin öğrencileri okumaya yönelttiği, okuma konusunda 
ilgilerini arttırdığı,  veliler için düzenlenen konferans ile veli desteğinin 
alındığı veli görüşmelerinde de vurgulanmıştır. Bu etkinliklerin öğrencileri 
daha çok okumaya ve araştırmaya yönlendirdiği ve okuma puanlarının 
artmasına katkı sağladığı söylenebilir. Sınıf içerisinde PIRLS okuduğunu 
anlama sınıflamasına dayalı soruların kullanımının ve yanıtlara geribildirim 
sağlanmasının öğrencileri faklı bilişsel düzeylerde düşünmeye 
yönlendirdiği ve düşünme süreçlerini şekillendirerek bilişsel yeterliklerini 
arttırdığı da düşünülmektedir.  

Çözümlemeler sonrasında ortaya çıkan dikkat çekici bulgulardan biri 
üçüncü izleme puan ortalamasının ikinci izleme puan ortalamasından 
manidar şekilde düşük olmasıdır.  Bir diğer anlatımla, öğrencilerin 
okuduğunu anlama başarı puanları üçüncü izleme uygulamasında 
düşmüştür. İzleme uygulamaları arasında beklenen artışın aksine meydana 
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gelen bu düşün farklı nedenleri olabileceği düşünülmektedir. Bunlardan ilki 
üçüncü izleme uygulamasında kullanılan metnin türüdür. Birinci ve ikinci 
izleme uygulamalarında kullanılan metnin gerçek yaşama dayalı bir olay 
metni olması, içerisinde karşılıklı konuşmaların yer alması gibi etkenler 
metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış olabilir. Üçüncü izleme uygulamasında 
kullanılan metin ise soyut bir düşünceye dayalıdır. Konusu ve iletisi soyut 
özellikler taşıyan metinlerin öğrencilere zor geldiği söylenebilir. Alanyazın 
incelediğinde öğrencilerin okuduğunu anlama performanslarının metin 
türüne göre değişiklik gösterdiği (Behzadi ve Azimi Amoli, 2013; 
Farvardin ve Biria, 2011), öyküleyici metinlerin bilgi veren metinlerden 
daha kolay anlaşıldığı ve bu metinlerde öğrencilerin daha iyi performans 
gösterdikleri (Baştuğ, 2014; Şahin, 2013) sonucuna varılmıştır. 
Araştırmacıların düşündüğü bir diğer önemli neden üçüncü izleme 
uygulamasının yapılma zamanıdır. Üçüncü izleme uygulaması yarıyıl 
tatilinden sonra yapılmıştır. Proje kapsamında MEB’in de genelgesi (MEB, 
2017) doğrultusunda öğrencilere tatil süresince okumaya dayalı herhangi 
bir çalışma verilememiştir. Bu durumun öğrencileri projeden bir miktar 
uzaklaştırdığı ve başarı puanlarında düşüşe neden olduğu söylenebilir. 
Üçüncü izleme testi puan ortalamasının ön test puan ortalamasından ve 
birinci izleme puan ortalamasından yüksek olması öğrencilerde okuma 
başarısının geliştiği yönünde fikir vermektedir. 

İzleme testleri arasında gözlenen manidar farklılığın uygulama 
bağlamındaki karşılığını test etmek için etki büyüklüğü, kısmî eta kare 
değeri ile incelenmiştir (Pallant, 2013). ηp

2= 0.464 olarak hesaplanan değer, 
Cohen (1988)’in ölçütlerine göre orta etki büyüklüğü değeri olarak 
yorumlanmıştır. Bu durum, öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerini 
takip etmek için uygulanan izleme testlerindeki değişimin zamanla, proje 
kapsamında yürütülen uygulamalarla, açıklandığını ifade etmektedir. Diğer 
bir anlatımla, öğrencilerin okuma başarısını arttırmak (bağımlı değişken) 
için kullanılan metinlere dayalı olarak geliştirilmiş üst düzey düşünmeyi 
gerektiren maddelerin kullanılması (bağımsız değişken) ve dergi, yazar ile 
müze etkinliğinin (bağımsız değişken) okuma başarısını orta düzeyde 
arttırdığı bulunmuştur. 
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Okumaktan Zevk Alma ve Okumaya Yönelik Özyeterlik Değişkenlerine 
İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan dördüncü araştırma sorusu şöyledir: 

4.�Öğrencilerin ön test ve son test uygulamalarında; a) okumaktan zevk alma, 
b) okumaya yönelik özyeterlik algısı değişkenlerinden aldıkları puanlar arasında 
manidar bir fark var mıdır?  

Araştırmanın dördüncü sorusunda öğrencilerin belirtilen değişkenlere 
ilişkin elde ettikleri puanlara ait dağılımlar verilmiş, ön test ve son test 
uygulamalarında elde edilen puan ortalamaları arasındaki farkın manidarlığı 
incelenmiştir. Çizelge 8’de okumaktan zevk alma ve okumaya yönelik 
özyeterlik algısı değişkenlerine ait betimsel istatistikler verilmiştir.  

Çizelge 8. Okumaktan Zevk Alma ve Okumaya Yönelik Özyeterlik Algısı 
Değişkenlerine Ait Betimsel İstatistikler 

Değişkenler 
Ortalama 

Standart 
Sapma Basıklık Çarpıklık 

Ön 
Test 

Son 
Test 

Ön 
Test 

Son 
Test 

Ön 
Test 

Son 
Test 

Ön 
Test 

Son 
Test 

Okumaktan Zevk 
Alma 37.3 35.3 4.6 4.2 0.9 2.3 -0.9 -1.4 

Özyeterlik Algısı 29.7 31.6 7.0 5.6 -0.5 -0.2 -0.5 -0.7 

Çizelge 8’deki değişkenlere ilişkin ortalamalar incelendiğinde ön test ve son 
test uygulamalarındaki en yüksek puan ortalamasına sahip değişkenin okumaktan 
zevk alma değişkeni olduğu görülmektedir. Ayrıca, okumaya yönelik özyeterlik 
algısı değişkeninin ortalama puanı, ön testten son teste bir miktar artış 
göstermiştir. Özyeterlik algısı değişkeninin ortalaması 29.7’den 31.6’ya 
yükselmiştir. Bununla birlikte, okumaktan zevk alma değişkeninin ortalamasında 
çok küçük bir düşüş gözlenmiştir. 

Değişkenlerin ortalamalarında ön test ve son test uygulamalarında gözlenen 
bu değişimin manidarlığın incelenmesi amacıyla ilişkili ölçümler için t-testi 
yapılmıştır. Bu analizin yapılabilmesi için öncelikle her bir değişkene ait puanlar 
ve değişkenler için hesaplanan ön test ve son test puan farkları dağılımının 
normalliği incelenmiştir. Çizelge 8’de görüldüğü gibi okumaya yönelik özyeterlik 
algısı değişkenine ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 aralığında yer 
almaktadır. Benzer biçimde fark puanlarının çarpıklık ve basıklık değerleri de bu 
aralık içerisinde yer almıştır. Bu doğrultuda, okumaya yönelik özyeterlik algısı 
değişkeninin ön test ve son test puanları arasındaki farkının manidarlığının test 
edildiği ilişkili gruplar t-testi sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir. 
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Çizelge 9. Okumaya Yönelik Özyeterlik Algısı Değişkenine İlişkin İlişkili Ölçümler t-
testi Sonuçları 

Değişkenler Ölçüm Ortalama 
Standart 
Sapma 

t sd p 

Özyeterlik 
Algısı 

Ön Test 29.7 7.0 
-3.74 172 .000 

Son Test 31.6 5.6 

Çizelge 9’da verilen değerler incelendiğinde, öğrencilerin ön ve son anket 
uygulamalarında elde ettikleri öz yeterlik algısı puan ortalamalarına göre, son 
uygulamadaki puan ortalamaları ön uygulama puan ortalamalarından yüksektir. 
Uygulamalar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak manidar olduğu bulunmuştur 
[t= -3.74, p<0.00]. Ayrıca, etki büyüklüğü için eta kare değeri hesaplanmıştır 
(Pallant, 2013). η2=0.075 olarak hesaplanan değer, Cohen'in (1988) ölçütlerine 
göre orta büyüklükte etki büyüklüğü değeri olarak yorumlanmıştır. Bu durum 
öğrencilerin okuma başarısını arttırmak (bağımlı değişken) için kullanılan modelin 
(bağımsız değişken) dolaylı olarak okumaya yönelik özyeterlik algısını arttırdığını 
ortaya koymaktadır. 

Okumaktan zevk alma değişkeni parametrik analiz varsayımlarını 
karşılamamıştır. Bu nedenle ilgili değişkene ait çözümlemede ilişkili örneklemler 
için sıra farklarının manidarlığını test eden Wilcoxon Eşleştirilmiş Diziler Testi 
kullanılmış ve sonuçları Çizelge 10’da verilmiştir. 

Çizelge 10. Okumaktan Zevk Alma Değişkenine İlişkin Wilcoxon Eşleştirilmiş Diziler 
Testi Sonuçları 

Son Test - Ön 
Test 

N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
z p 

Negatif Sıra 112 83.76 9381.0 5.4* .000 
Pozitif Sıra 46 69.13 3180.0   
Eşit 15     

*Pozitif sıralar temeline dayalı 

Çözümleme sonucunda öğrencilerin anketin ön ve son uygulamasından 
aldıkları okumaktan zevk alma puanları arasında manidar bir fark bulunmuştur 
[z= 5.4, p<.001]. Ayrıca, non parametrik yöntemler için Fritz, Morris ve Richler 
(2012) tarafından belirtilen formüle dayalı olarak etki büyüklüğü hesaplanmıştır.  
r= 0.411 olarak hesaplanan değer, Cohen'in (1988) ölçütlerine göre orta 
büyüklükte etki büyüklüğü değeri olarak yorumlanmıştır. Fark puanlarının sıra 
ortalaması ve sıra toplamları dikkate alındığında gözlenen bu farkın negatif sıralar 
lehine olduğu görülmektedir. Bir diğer anlatımla, öğrencilerin ön anket 
uygulamasındaki okumaktan zevk alma puan ortalamaları son anket 
uygulamasındaki puan ortalamalarından daha yüksektir. 
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Öğrenciler kendileri için farkındalık oluşturacak bir eğitim etkinliğinden 
önce çoğunlukla kendi algılarına dayalı olarak görüşlerini belirtmektedirler. Bu 
görüşler çoğunlukla o davranışın yüksek düzeyde yapıldığıyla ilgili olmaktadır. 
Eğitim etkinliklerinden sonra öğrencilerde daha gerçekçi bir farkındalık 
oluşmakta ve daha gerçekçi tepkiler verebilmektedirler. Proje kapsamında 
yürütülen dergi ve yazar etkinlikleri sayıca az olsa da öğrencilerin okumaktan zevk 
alma konularındaki düşünceleri üzerinde etkili olmuştur. Öğrenciler bu 
görüşlerini kendileri de belirtmişlerdir. Anketin son uygulamasına ait puan 
ortalamasının düşmesinin önemli bir nedeni bu olabilir. 

Başarıda Etkili Olan Kişisel Özellikler Değişkenine İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan beşinci araştırma sorusu şöyledir: 

5.� Öğrencilerin başarıda etkili kişisel özelliklerine verdikleri tepkilerden elde edilen 
uygulama öncesi ve uygulama sonrası ortalamaların dağılımı nasıldır? 

Beşinci araştırma sorusunun yanıtlanması için öğrencilerin sahip oldukları 
bazı kişisel özelliklere ilişkin algıları uygulama öncesi ve uygulama sonrası 
ölçülmüştür. Her madde için öğrenci tepkilerinin ortalamaları uygulama öncesi 
ve uygulama sonrası hesaplanmıştır. Şekil 19’da maddelere ilişkin ortalamaların 
dağılımı verilmiştir. 

 
Şekil 19. Başarıda Etkili Olan Kişisel Özelliklere İlişkin Uygulama Öncesi ve Uygulama 

Sonrası Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Şekil 19 genel olarak incelendiğinde, öğrencilerin uygulama öncesi ve 
uygulama sonrası kişisel özelliklere ilişkin algılarına yönelik puan ortalamalarının 
büyük farklılık göstermediği görülmektedir. Tüm özelliklerde uygulama sonrası 
az da olsa bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. En büyük artış ikinci madde olan 
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M2’de “İçinde bulunduğum olumsuz durumlarla baş etmeye çabalarım.” 
ifadesinde olmuştur. En düşük artış ise, üçüncü madde olan M3’te “Zorluklara 
rağmen vazgeçmeden hedefe ulaşmak için çalışırım.” ifadesindedir. 

Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan altıncı araştırma sorusu şöyledir: 

6.� Araştırmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun çalışma sürecinde gerçekleştirilen 
etkinliklere ilişkin görüşleri nasıldır? 

Altıncı araştırma sorusunda, öğrencilerin yazar ve dergi etkinliğine ilişkin 
görüşleri incelenmiştir. Bunun için öğrenciler son test uygulamasından elde 
ettikleri okuduğunu anlama başarı testi puanlarına dayalı olarak alt ve üst %20’lik 
başarı gruplarına ayrılmıştır. Bu yolla çözümleme yapmanın nedeni okuduğunu 
anlama puanları farklı olan öğrencilerin görüşleri arasında bir farklılığın olup 
olmadığının daha net belirlenebilmesidir. Çizelge 11 ve 12 buna alt ve üst grup 
ayrımına göre düzenlenmiştir. Yazar etkinliğine ilişkin her gruptaki öğrenci 
görüşlerinin dağılımı Çizelge 11’de verilmiştir.  

Çizelge 11. Öğrencilerin Yazar Etkinliğine İlişkin Görüşleri 

Görüşler Grup Hiç 
 (%) 

Çok 
Az 
(%) 

Biraz  
(%) 

Oldukça 
 (%) 

Çok 
 (%) 

Yazar ile tanışmak ve konuşmak;       
1. benim için güzel bir anı 
oldu. 

Üst  0.0 0.0 5.7 11.4 82.9 
Alt  8.6 0.0 2.9 20.0 68.6 

2. okumaya olan ilgimi ve 
isteğimi arttırdı. 

Üst  0.0 0.0 8.6 34.3 57.1 
Alt  2.9 2.9 28.6 20.0 45.7 

3. kişisel gelişimime olumlu 
katkı sağladı. 

Üst  0.0 2.9 11.4 31.4 54.3 
Alt  8.6 2.9 20.0 34.3 34.3 

4. her gün düzenli kitap 
okumaya olan isteğimi arttırdı.  

Üst  0.0 5.7 5.7 40.0 48.6 
Alt 5.7 2.9 17.1 31.4 42.9 

5. beni daha çok kitap 
okumaya teşvik etti. 

Üst  0.0 2.9 2.9 28.6 65.7 
Alt  5.7 2.9 17.1 31.4 42.9 

6. okuma alışkanlığımı 
geliştirdi. 

Üst  0.0 0.0 11.4 22.9 65.7 
Alt  2.9 2.9 8.6 42.9 42.9 

7. kitapları dikkatli okumam 
gerektiğini fark etmemi 
sağladı. 

Üst  0.0 5.7 5.7 22.9 65.7 

Alt  2.9 2.9 5.7 22.9 65.7 

8. hayallerimin gerçek 
olabileceğini gösterdi. 

Üst  0.0 0.0 20.0 28.6 51.4 
Alt  11.4 0.0 17.1 22.9 48.6 

9. beni daha fazla kitap almaya 
özendirdi. 

Üst  5.7 5.7 2.9 28.6 57.1 
Alt  8.6 8.6 11.4 22.9 48.6 

10. kendime ait bir kütüphane 
oluşturmam için fikir verdi. 

Üst  8.6 8.6 17.1 31.4 34.3 
Alt  17.1 5.7 20.0 17.1 40.0 
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Çizelge 11 incelendiğinde, yazar etkinliği ile öğrencilerde geliştirilmesi 
amaçlanan özelliklerle ilgili her iki grubun verdiği tepkilerin olumlu yönde olduğu 
görülmektedir. Proje kapsamında yalnızca bir yazar etkinliğine yer verilebilmiştir. 
Gerçekleştirilen tek etkinliğin bile öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Bu 
tür çalışmaların okullarımızda sistematik olarak yapıldığında öğrencilerimizi 
okumaya daha fazla yönlendireceği açıktır. Çizelgeye göre üst başarı grubunun alt 
başarı grubuna göre daha olumlu tepkiler verdiği gözden kaçırılmamalıdır. Ancak 
alt başarı gurubunun verdiği tepkilerin “oldukça” ve “çok” boyutlarında 
toplandığı da dikkat çekmektedir. Bu bulgu okulların yazar etkinliği gibi etkinlikler 
düzenlemeleri durumunda okullarındaki özellikle düşük başarı grubunda yer alan 
öğrencilerin merak, ilgi, tutum, güdü gibi duyuşsal özelliklerini arttırıcı önlemler 
almaları yerinde olacaktır. 

Yazar etkinliğinin önemli bulgularından biri de özellikle alt başarı grubunda 
yer alan öğrencilerin etkinliğin onları daha fazla kitap almaya özendirmiş olmasıdır. 
Bu bulguya dayanarak, bu tür etkinliklerin okullarda sistematik olarak yapılması 
durumunda öğrencilerin okuma yönünde daha çok güdülenecekleri söylenebilir 
(Garbe, Mallows ve Valtin, 2016). 

Çizelge 11’e bakıldığında yazar etkinliği her iki öğrenci grubu için de güzel 
bir anı olmuştur. Yazar Sevim Ak etkinliğinin öğrencilerin gelecek yaşamlarına 
olumlu izler bıraktığı görülebilir. Ayrıca öğrenciler etkinliğin kendilerini daha çok 
kitap okumaya teşvik ettiğini ve kitapları dikkatli okumaları yönünde bir farkındalık 
sağladığını yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin yazar 
etkinliğinin okumaya olan ilgi ve isteklerini çok arttırdığını belirtmesi, okuma alışkanlığını 
geliştirdiğini düşünmesi ve kişisel gelişimine katkı sağladığını söylemesi etkinliğin önemli 
çıktıları arasında yer almıştır. 

Çizelge 11’de görülen bir başka önemli bulgu ise, öğrencilerin kendime ait bir 
kütüphane oluşturmam için fikir verdi bulgusudur. Bu ifadeye ilişkin yüzde değerin 
diğer yüzde değerlere göre düşük olması dikkat çekicidir. PIRLS ve PISA 
çalışmalarının en önemli bulgularından birisi yüksek yeterlik düzeyinde bulunan 
öğrencilerin evlerinde kendilerine ait kitap sayılarının ve kütüphanelerinin 
olmasıdır (Perkins, Shiel, Merriman, Cosgrove ve Moran, 2013). Bu etkinlikte 
yazar Sevim Ak’ın yalnızca bir kitabı öğrenciler için alınabilmiş ve yalnızca bu 
kitabın okunması sağlanabilmiştir. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan 
okulların hem yazar etkinliklerinin hem de alacakları kitapların MEB tarafından 
desteklenmesi gerekmektedir. Kitap sayısının artmasıyla öğrencilerde bir 
kütüphane kurma isteği de artmış olacaktır. 
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Öğrencilerin dergi etkinliğine ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 12’de 
verilmiştir. 

Çizelge 12. Öğrencilerin Dergi Etkinliğine İlişkin Görüşleri 

Görüşler Grup Hiç 
 (%) 

Çok 
az 

(%) 

Biraz  
(%) 

Oldukça 
 (%) 

Çok 
 (%) 

Etkinlik;       
1. bana yeni bilgi ve beceriler 
kazandırdı. 

Üst  0.0 5.7 8.6 20.0 65.7 
Alt  2.9 11.4 5.7 25.7 54.3 

2. okumaya olan ilgimi ve 
isteğimi arttırdı. 

Üst  0.0 0.0 8.6 17.1 74.3 
Alt  2.9 5.7 8.6 17.1 65.7 

3. kişisel gelişimime olumlu 
katkı sağladı. 

Üst  0.0 0.0 17.1 37.1 45.7 
Alt  5.7 5.7 31.4 22.9 34.3 

4. çocuk dergilerine olan 
ilgimi arttırdı 

Üst  0.0 0.0 11.4 17.1 71.4 
Alt 8.6 2.9 0.0 25.7 62.9 

5. dergi hazırlama süreciyle 
ilgili merakımı giderdi. 

Üst  2.9 5.7 8.6 22.9 60.0 
Alt  14.3 2.9 14.3 17.1 51.4 

6. okul derslerime olan ilgimi 
arttırdı. 

Üst  2.9 2.9 11.4 22.9 60.0 
Alt  5.7 5.7 8.6 34.3 45.7 

7. beni dergi okumanın 
önemi hakkında düşündürdü. 

Üst  0.0 8.6 11.4 14.3 65.7 
Alt  5.7 2.9 14.3 20.0 57.1 

Çizelge 12 incelendiğinde her iki başarı grubunda yer alan öğrencilerin 
verdikleri tepkilerin olumlu yönde olduğu görülmektedir. 

Proje kapsamında yalnızca iki dergi etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen iki etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olduğu 
görülmektedir. Yazar etkinliği gibi edebi ve bilimsel değeri olan dergi 
etkinliklerinin okullarımızda yapılması öğrencileri okumaya daha fazla 
yönlendirecektir. Çizelgeye göre üst başarı grubunun alt gruba göre daha olumlu 
tepkiler verdiği gözden kaçırılmamalıdır. Ancak alt başarı gurubunun verdiği 
tepkilerin “çok” ve “oldukça” boyutlarında toplandığı da dikkat çekicidir. Bu 
bulgu bundan sonra yürütülecek dergi ve yazar etkinliği gibi çalışmalarda 
araştırmacıların ve öğretmenlerin düşük puan alma eğiliminde olan öğrenciler için 
daha dikkatli davranmaları gerektiğini de ortaya koymaktadır. Etkinlik öncesinde 
bu öğrencilerin ilgi, istek ve güdülerinin artmasını sağlayacak önlemlerin alınması 
son derece önemlidir. 

Çizelge 12 incelendiğinde öğrenciler dergi etkinliğinin daha çok kendilerinde 
okumaya olan ilgi ve istekleri ile çocuk dergilerine olan ilgilerini artırdıklarını belirtmişlerdir. 
Bunun yanında dergi etkinliğinin en önemli bulgularından birisi de öğrencilerin 
etkinliğin kendilerine yeni bilgi ve beceriler kazandırdığını ve kendilerini dergi okumanın 
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önemi hakkında düşündürdüğünü belirtmişlerdir. Etkinliğin dikkat çekici bulgusu ise 
özellikle alt başarı puanında yer alan öğrencilerin okul derslerine olan ilgilerini arttırmış 
olmasıdır (Garbe, Mallows ve Valtin, 2016). Günümüzde Türk eğitim sisteminde 
neredeyse tüm okullar öğrencilerinin ders başarılarını arttırmak için çok sayıda 
çoktan seçmeli maddelerin çözümüne önem vermektedirler (Semercioğlu, 2004). 
Okulun bu tutumunu ailelerde desteklemekte ve çoktan seçmeli maddelerin 
çözümüne evde devam etmelerini desteklemektedirler. Bu anlamda projenin bu 
bulgusu, öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak ve derslerde başarılı olmalarını 
sağlamak için okul içinde farklı etkinliklere yönelmeleri konusunda önemli 
ipuçları vermektedir.  

Araştırmanın Etkililiğine Yönelik Öğretmen Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan yedinci araştırma sorusu şöyledir: 

7.� Araştırmanın, okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik sınıf-içi etkinliklere 
katkısına ilişkin öğretmen görüşleri nasıldır? 

Bu araştırma sorusuyla, öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri 
geliştirilirken sınıf-içi etkinliklerin katkısı hakkındaki öğretmen görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerden hem çalışma başlamadan önce hem 
de çalışma bitiminde Çizelge 13’te belirtilen etkinlikleri ne derece yaptıkları 
sorulmuştur. Sıklık değerleri 0-100 ölçeği üzerinde değerlendirilerek her 
kategorinin denk geldiği puan aralığının orta noktası belirlenmiştir. Buna göre 
“Hiç” kategorisi %17.5, “Ara sıra” kategorisi %32.5, “Çoğunlukla kategorisi 
%57.5 ve “Her zaman” kategorisi %82.5 olarak değerlendirilmiştir. Her bir 
öğretmenin belirlediği kategorinin puan karşılığı dikkate alınarak ortalama değer 
hesaplanmıştır. 

Bu belirlemelerden sonra öğretmenlerin okumaya dayalı ödev 
uygulamalarını çalışma öncesi ve sonrasında gerçekleştirme yüzdeleri Çizelge 
13’te verilmiştir. 
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Etkinlikler 
Yapılma Yüzdesi 

Çalışma 
Öncesi 

Çalışma 
Sonrası 

Öğrencilere, okumaya dayalı ödevler veririm. 62.5 70.8 
Okumaya dayalı ödevler tamamlandığında öğrencilerle 
çalışmaları hakkında konuşurum.  70.8 70.8 

Okumaya dayalı çalışmaların nasıl değerlendirileceğini 
öğrencilerime anlatırım.  54.2 54.2 

Öğrencilere, okumaya dayalı ödevlerin nasıl yapılacağını 
anlayıp anlamadıklarını sorarım. 87.5 87.5 

Ödeve dayalı çalışmalara puan veririm. 62.5 70.8 
Okumaya dayalı ödevler hakkında öğrencilerin soru 
sormasına fırsat veririm.  79.2 79.2 

Sorular sorarak öğrencileri, okuma çalışmalarına etkin 
katılmaları için güdülerim. 79.2 79.2 

Okumaya dayalı ödevleri ne kadar iyi yaptıkları hakkında 
öğrencilere geribildirim veririm. 45.8 54.2 

Yapılma Yüzdesinin Belirlendiği Aralıklar 
0-25: Hiç 26-50: Ara Sıra 51-75: Çoğunlukla 76-100: Her Zaman 

Çizelge 13’e göre, öğretmenlerin okumanın geliştirilmesine dayalı ödev 
uygulamalarında, çalışmanın öncesiyle sonrası arasında yapılma yüzdeleri 
bakımından belirgin bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ödev uygulamalarında 
en belirgin farklılaşma okumaya dayalı ödevleri ne kadar iyi yaptıkları hakkında 
öğrencilere geribildirim verme noktasında yaşanmıştır. Öğretmenler, çalışmadan 
önce öğrencilerin ödevlerine ara sıra geribildirim verirken çalışmadan sonra bu 
sıklık çoğunlukla düzeyine ulaşmıştır. Ödev uygulamalarında gözlenen bir diğer 
farklılaşma, öğretmenlerin okumaya yönelik ödevleri daha sıklıkla vermeye 
başlamasıdır. Ayrıca öğretmenler, çalışma öncesinde de çoğunlukla öğrencilerin 
çalışmalarına not verdiklerini ifade etmekle birlikte, çalışmadan sonra bunu daha 
sıklıkla gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak, öğretmenlerin araştırmanın 
etkisiyle okumaya dayalı ödevin nasıl yapılacağını anlayıp anlamadıklarını sorma, okumaya 
dayalı ödevler hakkında öğrencilerin soru sormasına fırsat verme ve okumaya dayalı ödevler 
tamamlandığında, öğrencilerle çalışmaları hakkında konuşma sıklıklarında bir farklılaşma 
olmadığı görülmüştür. 

Öğretmen anketinin ikinci bölümünde, öğretmenlerin metni işleme 
sürecinde farklı teknikleri ne kadar kullandıkları sorulmuştur. Bu yolla 
başvurdukları tekniklerin çalışma öncesinde ve sonrasında farklılaşıp 
farklılaşmadığına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Buna ilişkin bulgular 
Çizelge 14’te verilmiştir.  

Çizelge 13. Okumaya Dayalı Etkinliklerin Sınıf İçinde Yapılma Yüzdeleri 
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Çizelge 14. Okuma Metinleri İşlenirken Yararlanılan Tekniklerin Kullanılma Yüzdeleri 

Teknikler 
Kullanılma Yüzdesi 

Çalışma 
Öncesi  

Çalışma 
Sonrası  

Öğrencilere metni yüksek sesle okurum. 45.8 45.8 
Öğrencilerden metni yüksek sesle okumalarını isterim. 87.5 87.5 
Öğrencilerden metni sessizce okumalarını isterim. 54.2 54.2 
Öğrencilere sesleri ve sözcükleri çözümleme stratejilerini 
öğretirim. 54.2 54.2 

Öğrencilere sistematik olarak yeni sözcükler öğretirim. 70.8 70.8 
Öğrencilere farklı okuma stratejilerini (tarama/öz izleme 
vb. gibi) öğretirim. 37.5 45.8 

Öğrencilere ana düşüncenin nasıl özetleneceğini 
öğretirim. 62.5 70.8 

Öğrencilere ilgi alanlarına uygun okuma materyalleri 
sağlarım. 62.5 70.8 

Öğrencilerin okuma düzeylerine uygun materyalleri 
sağlarım. 54.2 70.8 

Yeni metnin içeriğini öğrencilerin ön bilgileri ile 
ilişkilendiririm. 45.8 70.8 

Öğrencileri metni daha iyi anlamaları için teşvik ederim. 70.8 87.5 
Öğrencileri metin hakkında tartışmaları için teşvik 
ederim. 45.8 62.5 

Öğrencileri metinde dile getirilen görüşleri sorgulamaları 
için teşvik ederim. 79.2 87.5 

Öğrencilerin metni daha iyi anlamaları için farklı 
yaklaşımlar sergilerim.  62.5 79.2 

Öğrencilere kendi seçtikleri kitapları okumaları için 
zaman veririm.  70.8 79.2 

Her öğrenciye okuduğunu anlama düzeylerinin gelişimine 
ilişkin bireysel geribildirim veririm.  45.8 62.5 

Metni daha iyi anlayabilmeleri için öğrencilere sorular 
sorarım.  79.2 87.5 

Öğrencilere yanıtlarını düşünmeleri için zaman veririm.  62.5 79.2 
Öğrencilere okumaları için kitap ya da yazar isimleri 
öneririm.  70.8 79.2 

Öğrencileri metin hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri 
için cesaretlendiririm.  79.2 87.5 

Öğrencilerin metni kendi yaşamları ile ilişkilendirmeleri 
için onlara yardımcı olurum. 62.5 70.8 

Öğrencilere, kendi bilgilerini metindeki bilgilerle nasıl 
ilişkilendireceklerini gösteririm. 62.5 70.8 

Kullanma Yüzdesinin Belirlendiği Aralıklar 
0-25: Hiç 26-50: Ara Sıra 51-75: Çoğunlukla 76-100 Her Zaman 
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Çizelge 14’e göre, öğretmenlerin okuma metinlerini işlerken yararlandıkları 
bazı tekniklerin kullanılma yüzdelerinde çalışma öncesine göre artış olduğu 
gözlenmektedir. Öğretmenler özellikle; 

Öğrencilerin okuma düzeylerine uygun materyalleri sağlarım. 
Yeni metnin içeriğini öğrencilerin ön bilgileri ile ilişkilendiririm. 
Öğrencileri metni daha iyi anlamaları için teşvik ederim. 
Öğrencileri metin hakkında tartışmaları için teşvik ederim. 
Öğrencilerin metni daha iyi anlamaları için farklı yaklaşımlar sergilerim. 
Her öğrenciye okuduğunu anlama düzeylerinin gelişimine ilişkin bireysel 

geribildirim veririm. 

Öğrencilere yanıtlarını düşünmeleri için zaman veririm. 

Okuma tekniklerini çalışmanın başlangıcına göre %15’lik bir yüzdeyle daha 
çok kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler; 

Öğrencilere farklı okuma stratejilerini (tarama/öz izleme vb. gibi) öğretirim. 
Öğrencilere ana düşüncenin nasıl özetleneceğini öğretirim. 
Öğrencilere ilgi alanlarına uygun okuma materyalleri sağlarım. 
Öğrencileri metinde dile getirilen görüşleri sorgulamaları için teşvik ederim. 
Öğrencilere kendi seçtikleri kitapları okumaları için zaman veririm. 
Metni daha iyi anlayabilmeleri için öğrencilere sorular sorarım. 
Öğrencilere okumaları için kitap ya da yazar isimleri öneririm.  
Öğrencileri metin hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri için 

cesaretlendiririm.  
Öğrencilerin metni kendi yaşamları ile ilişkilendirmeleri için onlara yardımcı 

olurum. 

Öğrencilere, kendi bilgilerini metindeki bilgilerle nasıl ilişkilendireceklerini 
gösteririm.  

Okuma tekniklerini çalışmanın başlangıcına göre yaklaşık %10’luk bir 
yüzdeyle daha çok kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu ifadelerin dışındaki; 

Öğrencilere metni yüksek sesle okurum. 
Öğrencilerden metni yüksek sesle okumalarını isterim. 
Öğrencilerden metni sessizce okumalarını isterim. 
Öğrencilere sesleri ve sözcükleri çözümleme stratejilerini öğretirim. 
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Öğrencilere sistematik olarak yeni sözcükler öğretirim. 

Okuma tekniklerinde çalışmanın başlangıcı ile bitimi arasında bir farklılık 
görülmemiştir. 

Çizelge 14’te yer alan 22 ifade bir bütün olarak incelendiğinde öğretmenlerin 
okuma tekniklerini kullanma yüzdelerinde önemli bir artış olmadığı 
görülmektedir. Özellikle okuduğu anlama becerilerinin gelişimine daha fazla 
katkıda bulunması beklenen; 

Öğrencilere sistematik olarak yeni sözcükler öğretirim. 
Öğrencilere farklı okuma stratejilerini (tarama/öz izleme vb. gibi) öğretirim. 
Öğrencilere ilgi alanlarına uygun okuma materyalleri sağlarım. 
Öğrencilerin okuma düzeylerine uygun materyalleri sağlarım. 
Yeni metnin içeriğini öğrencilerin ön bilgileri ile ilişkilendiririm. 
Öğrencileri metin hakkında tartışmaları için teşvik ederim. 
Öğrencilerin metni kendi yaşamları ile ilişkilendirmeleri için onlara yardımcı 

olurum. 

Öğrencilere, kendi bilgilerini metindeki bilgilerle nasıl ilişkilendireceklerini 
gösteririm. 

Okuma tekniklerinde çalışmanın başlangıcına göre bir yükselme olsa da 
beklenen yüzde değerlere ulaşmanın sağlanmadığı görülmektedir. Buna rağmen 
öğretmenlerin öğrencileri metni daha iyi anlamaları, metin hakkında tartışmalar 
yapmaları ve metinde dile getirilen görüşleri sorgulamaları, metni daha iyi 
anlamaları için sorular sormaları konularında özendirdikleri görülmektedir. 
Bunun yanında öğretmenler, öğrencilerin metni daha iyi anlamaları için farklı 
yaklaşımlar sergilediklerini ve okuduğunu anlamanın gelişmesine ilişkin 
geribildirim verdiklerini de belirtmişlerdir.  

Bir öğretmen bu gelişmelerle ilgili olarak “Türkçe dersi açısından okuma 
kazanımlarının çoğuna dokunan çalışmalar kazanımların öğrencilerde kalıcılığını arttırdı. 
Çalışmaların çok yönlülüğü Türkçe dersini tekdüzelikten kurtardı. Öğrencilerin derse 
isteklerini arttırdı. Öğrencilerdeki olumlu gelişmeler sınavlarına da olumlu şekilde yansıdı.”  
şeklinde görüş belirtmiştir. 

Öğretmenlerin, okuduğunu anlama etkinliklerinde farklı bilişsel düzeylerde 
etkinlik gerçekleştirme yüzdelerine ilişkin bulgular Çizelge 15’te verilmiştir.  
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Çizelge 15. Okuduğunu Anlama Etkinliklerinde Farklı Bilişsel Düzeylerde Etkinlikler 
Gerçekleştirme Yüzdeleri 

Etkinlikler 

Gerçekleştirme 
Yüzdesi 

Çalışma 
Öncesi  

Çalışma 
Sonrası 

Metinde açıkça verilmiş bilgiyi bulmak 87.5 87.5 
Metnin ana düşüncesini belirlemek 87.5 87.5 
Okunan metnin türünü ve yapısını belirlemek 87.5 87.5 
Metinden anladıklarını yorumlama ya da kendi sözcükleriyle 
desteklemek 62.5 87.5 

Okuduklarıyla kendi deneyimlerini ilişkilendirmek 54.2 79.2 
Okuduklarını diğer okumalarıyla karşılaştırmak 29.2 54.2 
Metnin sonunda ne olacağına ilişkin tahminde bulunmak 45.8 54.2 
Okuduklarını günlük yaşamdaki olaylarla ilişkilendirmek 54.2 79.2 
Metni ölçütler kullanarak eleştirmek 29.2 45.8 
Okuduklarından yola çıkarak genelleme ve çıkarım yapmak 45.8 70.8 
Yazarın bakış açısını ve amacını belirlemek 54.2 79.2 

Gerçekleştirme Yüzdesinin Belirlendiği Aralıklar 
0-25: Hiç 26-50: Ara Sıra 51-75: Çoğunlukla 76-100: Her Zaman 

Çizelge 15 incelendiğinde öğretmenlerin farklı bilişsel düzeylerde etkinlikler 
gerçekleştirme yüzdelerinde çalışma öncesi ile sonrası arasında bazı farklı 
durumların olduğu görülmektedir. Öğretmenler hem çalışmanın öncesinde hem 
de çalışmanın bitiminde yüksek ve aynı yüzde değerlerinde metinde açıkça verilmiş 
bilgiyi bulma, metnin ana düşüncesini belirleme ve okunan metnin türünü ve yapısını belirleme 
davranışlarını çoğunlukla gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Sözü edilen bu 
davranışların öğrencilerde daha çok alt düzey düşünmeleri geliştirdiği 
bilinmektedir. Türkiye’nin de katıldığı uluslararası PISA çalışmaları (MEB, 2005; 
MEB, 2007; MEB, 2010, MEB, 2016; MEB, 2019a; MEB, 2019b) öğrencilerin 
daha çok alt düşünme boyutunda yer alan bu düzeydeki maddeleri 
yanıtlayabildiklerini göstermektedir. Kutlu, Yıldırım ve Bilican (2011) okuduğunu 
ve dinlediğini anlama becerilerini farklı bilişsel düzeyler açısından inceledikleri 
araştırmalarında, öğrencilerin metinde açıkça anlatılmış durumları belirlemekte 
zorlandıklarını, bu maddelerde bile uzak doğru ve yanlış yanıt veren öğrenci 
sayısının fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu proje kapsamında 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinler üst 
düzey düşünme gerektiren maddelerle desteklenmiştir. Bu amaçla öğretmenlerin, 
metinleri işlerken öğrencilere sorabilecekleri; yorumlama, deneyimlerle ve diğer 
okumalarla ilişkilendirme, tahminde bulunma, metinden çıkarımlar yapma, 
günlük yaşamla ilişki kurma, metni ölçüt kullanarak eleştirme vb. becerilere dayalı 
maddeler hazırlanmıştır. Çizelge 15 özellikle çalışmanın sonunda öğretmenlerin 
bu tür bilişsel etkinlikleri kullanma sıklıklarında bir artış olduğunu göstermektedir. 
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Bu durum projenin önemli bir çıktısı olarak görülebilir. MEB’in ders kitaplarını 
üst düzey düşünmeyi sağlayacak nitelikte maddelerle zenginleştirmesi ve 
öğretmen donanımını bu yönde geliştirmesi bu çalışmadan elde edilen bulguların 
güçlenmesine yol açacaktır. Bunun yanında öğretmen yetiştiren fakültelerin hem 
sınıf öğretmenliği hem Türkçe öğretmenliği programlarının güncellenmesi 
öğretmen donanımını zenginleştirecek ve sınıf içi uygulamaların kalitesine katkı 
getirerek okuduğunu anlama becerisinin gelişmesine zemin hazırlayacaktır. 

 Öğretmenlerin çalışmayı değerlendirmeye yönelik ifadeleri de bu önerileri 
desteklemektedir. Konuyla ilgili olarak bir öğretmen, 

“Proje kapsamında yapılan tüm uygulamalar öğrencileri kesinlikle farklı düşündürmeye 
yönlendirdi. Onların bakış açısını zenginleştirdi. Okuduğunu anlamaları ve yorumlama güçleri 
tüm öğrencilerde arttı. Bazı öğrencilerimizde çok farklı değişimler ve yorumlar gözlemlendi. 
Çalışmalar çok yönlü ve çeşitli olduğu için en pasif öğrencilerde bile olumlu değişimler gözlendi.”  
şeklinde görüş belirtmiştir. 

Bir başka öğretmen ise öğrencilerin proje süresince farklı düşünme 
yaklaşımları geliştirdiğini dile getirmiştir. Bu öğretmen, 

“Öğrencilere yöneltilen proje soruları ilkokul deneyimleriyle uyuşmadığı için onları farklı 
düşündürmek ve soruyu çok yönlü ele aldırmak noktasında biz öğretmenleri oldukça zorladı. 
Başlarda öğrenciler sorulara tek yönlü bakarak bilindik cevapları vermeyi sürdürdüler. Aynı 
cevaplar üzerinde yoğunlaşmalar oldu. Öğrenciler geribildirim aldıkça tek düze bakmaktan 
kurtularak yöneltilen sorulara yaratıcı hatta hayal gücünü zorlayan yanıtlar verdiler.” 
demiştir. 

Öğretmen anketinde yer alan sorulardan biri de, öğretmenlerin okuma 
etkinliğinin sonunda öğrencilere yaptırılan davranışlarla ilgilidir. Bulgular Çizelge 
16’da verilmiştir. 

Çizelge 16. Öğretmenlerin Okuma Etkinliğinin Sonunda Öğrencilerine Yaptırdığı 
Davranışların Yüzdeleri 

Etkinlikler 
Yaptırma Yüzdesi 

Çalışma 
Öncesi 

Çalışma 
Sonrası 

Okuduklarına ilişkin bir şeyler yazmak 54.2 62.5 
Okuduklarına ilişkin soruları sözlü olarak yanıtlamak 87.5 87.5 
Okuduklarına ilişkin soruları yazılı olarak yanıtlamak 70.8 79.2 
Okuduklarını sözlü olarak özetlemek 79.2 87.5 
Okudukları hakkında öğrencilerin birbirleriyle 
konuşmalarını sağlamak 45.8 62.5 

Yaptırma Yüzdesinin Belirlendiği Aralıklar 
0-25: Hiç 26-50: Ara Sıra 51-75: Çoğunlukla 76-100 Her Zaman 
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Çizelge 16 incelendiğinde, öğretmenlerin sınıf içi okuma etkinlikleri 
bitiminde öğrencilerine yaptırdığı davranışların yüzde değerlerinin proje öncesi 
ile proje tamamlandıktan sonraki durum arasında bir miktar değişmenin olduğu 
görülmektedir. Çizelgeye göre öğretmenlerin hem proje öncesinde hem de proje 
bitiminde öğrencilerine okudukları metinlerle ilgili sorduğu soruları sözlü olarak 
yanıtlamalarını sağladıkları görülmektedir. Ancak çalışmanın bitiminde 
öğretmenlerin, öğrencilere yaptırdığı davranışların çoğunda az da olsa bir artış 
olmuştur. Bu durum projenin önemli bir çıktısı olarak kabul edilebilir. Özellikle 
öğretmenlerin öğrencilerden; okuduklarına ilişkin bir şeyler yazmak, 
okuduklarına ilişkin soruları yazılı olarak yanıtlamak gibi davranışları yaptırmaları 
onların okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine katkıda bulunacaktır (Graham 
ve Hebert, 2010; 2011). 

Türkiye’nin de katıldığı PIRLS 2001 Uluslararası Okuma Becerilerinde 
Gelişim Projesi’nin önemli bulgularından biri de öğrencilerin yazmalarıyla 
ilgilidir. PIRLS 2001 uygulamasında kullanılan okuma metinlerinden biri Baş 
Aşağı Fareler metnidir (MEB, 2003). Öğrencilerden yaptıklarına bakarak Labon’un 
nasıl biri olduğunu yazmaları istenmiştir. Bu madde %10’luk üst dilimde yer alan 
öğrenciler için bile zor görünmektedir. Labon’un yaptıklarının metinde açıkça 
verilmiş olmasına rağmen en yüksek puan diliminde yer alan %10’luk öğrencilerin 
tam puan alacak bir yanıt verememeleri onların açık uçlu maddeleri yanıtlamada 
zorlandıklarını da göstermektedir. 

Projenin önemli bulgularından biri de öğretmenlerin, öğrencilerin okudukları 
hakkında birbirleriyle daha çok konuşmalarını sağlamaları olmuştur. Bu davranış 
çalışmanın öncesine göre sonrasında önemli bir artış göstermiştir. Öğrencilerin 
okudukları hakkında birbirleriyle konuşmalarını ve görüş bildirmelerini sağlamak; 
onların bir yandan daha derinlemesine düşünmelerini, kendisinin ve 
arkadaşlarının görüşlerini sorgulamasını, farklı görüşleri dinlemesini, akıl ve 
mantık süzgecini kullanarak bazı görüşlere katılıp, bazılarına katılmamayı 
öğrenmesini, cesaretli olarak görüşlerini belirtip özgüven kazanmasını, başkalarını 
ikna edebilmesini vb. birçok içsel ve sosyal becerilerin gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Araştırmanın etkililiğine yönelik öğretmen görüşlerine ilişkin bulgular 
(Çizelge 13-16 arası) bir bütün olarak ele alındığında birkaç noktaya vurgu 
yapılması önemlidir. Bu başlık altındaki tüm bulgular çalışma başlamadan önceki 
durumla çalışmanın tamamlandığı durum arasında az da olsa bir gelişmenin 
olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin okuduğunu anlama güçlerinin 
geliştirilmesinde; Türkçe öğretim programının, Türkçe ders kitaplarının, Türkçe 
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dersini veren öğretmenlerin ve anlama becerisinin nasıl bir yöntemle 
geliştirileceğinin büyük rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Bu projede, çalışmanın 
hedeflenen üst noktalara yeterince ulaşamamasında, okuduğunu anlama 
becerisinin geliştirilmesi için oluşturulan modeli aşağıya çeken iki temel etken 
olmuştur. Araştırmacılar proje okulunda yaklaşık bir yıl gibi bir süre 
öğretmenlerle birlikte çalışma fırsatı buldukları için önemli gözlemler 
yapabilmişlerdir. 

Bu etkenlerin en başında ders kitabı gelmektedir. Ders kitabında yer alan 
okuma metinlerinin bir kısmı; öğrencinin merak ve ilgisini çekmekten uzaktır. 
Kitapta anlamsal bütünlüğü olmayan metinler vardır ve metinler öğrencileri 
düşündürmekten uzaktır. Metinlerin öğrencinin sözcük dağarcığına katkı 
sağlaması gerekirken metinlerde güncel ve Türkçe kökenli sözcüklerden çok 
Arapça kökenli sözcükler tercih edilmiştir. Metinlere dayalı yazılmış maddelerin 
dayandığı bilişsel bir sınıflama göze çarpmamaktadır. Maddeler çoğunlukla 
metinden doğrudan çıkarılabilecek fikirlere dayalıdır. Öğrencilere metinler 
üzerinden yazılı anlatım çalışması veren örnekler neredeyse yok denecek kadar 
azdır. 

Bir başka etken öğretmendir. Öğretmenlerin anlama, anlatım, konuşma gibi 
temel dil becerilerinin ne tür özelliklere sahip oldukları konusundaki bilgileri ile 
bu becerilerin geliştirilmesi yolları hakkındaki bilgileri yetersizdir. Bu bilgiler 
kendilerine örnekleriyle ve uygulamalı olarak kazandırılmış olsa bile bunları sınıf 
içine taşıma noktasında direnç göstermektedirler. Metinleri sınıfta okuduktan 
sonra bilgi tabanlı sorular sormaya dayalı bir yöntemi tercih etmektedirler. 
Kendilerine ayrılan haftalık altı saatin iki saatini yazma, iki saatini dilbilgisi, iki 
saatini ise okuma çalışması yaparak tamamlamaktadırlar. Bu projede öğretmenler, 
iki saatlik okuma çalışmasının tüm isteklere ve beklentilere rağmen yalnızca bir 
saatini projenin öngördüğü modele ayırarak geçirmişlerdir. Proje boyunca, 
projenin ön gördüğü modele sınıf içi çalışmalarda 35-40 saat arası bir zaman 
ayrılmıştır. Projede gözlenen başarının istenen düzeye çıkamamasının önemli 
nedenlerinden birisi bu durumdur. 

Araştırmanın Etkililiğine Yönelik Veli Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında ele alınan sekizinci araştırma sorusu şöyledir: 

8.� Projenin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisine ilişkin 
velilerin görüşleri nasıldır?  

Bu proje kapsamında, velilere yönelik gerçekleştirilen iki etkinliğin ardından 
altı öğrencinin velisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, 
katılımcıların görüşleri dört başlık altında toplanmıştır. Bunlardan ilki öğrencilerin 
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okuma alışkanlıklarına yönelik farkındalıkları ile ilgilidir. Veliler, öğrencilerin okuma 
alışkanlıklarında çalışma kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin katkısıyla çeşitli 
değişiklikler gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Tüm katılımcıların ortak görüşü 
öğrencilerin eve geldiğinde okumaya daha istekli ve daha fazla zaman ayırma 
eğiliminde olmasıdır. Fakat katılımcılar, bunun henüz yeterli düzeye ulaşmadığını 
ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, katılımcılar öğrencilerin okumak için yeterli 
zamanının olmadığını ve okuduklarına uzun süreli odaklanmada zorlandıkları için 
okuma alışkanlığı geliştirmekten uzak olduklarını ifade etmişlerdir. Veliler bu 
görüşlerini “Kitap okumaya vakti az, ders saatlerine seçmeli dersler de eklenince hiç zamanı 
kalmadı, yazılı ve ödev temposundan okumaya zamanı kalmıyor, kitap okuma saatleri 
yapıyorum, ancak, on beş dakikadan sonra okuma yönelik güdülenmesi düşüyor.” sözleriyle 
ifade etmişlerdir. 

Veli görüşlerinin toplandığı bir diğer başlık öğrencilerin okuma alışkanlığı 
kazanmasında velilerin rolü ile ilgilidir. Velilerin bazıları katıldıkları veli 
etkinliklerinin etkisiyle bu konuda farkındalıklarının arttığını ifade etmişlerdir. 
Buna yönelik bazı veli ifadeleri şu şekildedir; “Veli olarak yeterince örnek olamıyor 
muyum diye düşündüm konferanstan sonra. Okumaya karşı isteksizdi, karakter meselesi 
biraz da ama geliştirilebilir. Mesela ben gazete alıp okudum birkaç tane geçen. O da bana 
eşlik etti.” Ancak bazı veliler, kendilerinin değil öğretmenin bu noktada daha etkili 
olduğuna inandıklarını ifade etmiştir: “Kitap okuma alışkanlığı kazanmasında etkili 
değilim. Ödül vermeyi de denedim, ama bence öğretmen daha etkili. İmza karşılığı kitap 
okuturduk, daha güdüleyiciydi. Okuma alışkanlığı olmazsa anlamayacağını biliyorum.” 
velilerin hemfikir olduğu bir diğer görüş, çocuklarının okuma alışkanlığı 
edinmesinde öğretmenin kendilerinden daha etkili olacağı yönündedir. Buna 
yönelik olarak veliler “bir noktadan sonra okuma alışkanlığı edinmede aileyi bir kenara 
itip öğretmen etkisine daha açık oluyorlar. Okul ve öğretmen daha etkili. Öğretmen etkisiyle 
daha fazla gelişebileceğini düşünüyorum. Benim göstermelik okuduğumu anlıyor galiba, ben 
etkili olamıyorum.” sözleriyle görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Veli ifadelerinin toplandığı üçüncü başlık, çocuklarının okuma alışkanlığı 
kazanmasının ötesinde, okuduklarını anlayıp anlamadığının belirlenmesinin önemine 
ilişkin farkındalıkları ile ilgilidir. Velilerin tamamı çocuklarına okudukları üzerine 
sorular yönelttiklerini ifade etmiştir. Bazıları ise çocuklarından okumalarını 
özetlemelerini istediklerini ve hatta küçük okuma günlükleri tutturduklarını şu 
şekilde ifade etmişlerdir; “Yazarak çalışmasını sağlıyorum, okuduğunu anlayıp 
anlamadığı ortaya çıksın diye. Etkinlikten sonra soru yöneltmeye başladım. Anlamazsa ifade 
de edemiyor. Kızımın anlayıp anlamadığını daha fazla önemsiyorum. Boş zamanlarını birlikte 
okuyarak değerlendirmeye çalışıyoruz.” Ancak velilerin genel gözlemi, öğrencilerin 
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okuduklarını anlamada ve ana düşünceyi belirlemede başarıdan uzak oldukları 
yönündedir. Veliler bu noktada öğrencileri okumaya özendirmeye çalıştıklarını 
ifade etmişlerdir. Bazı veliler bu durumu şu ifadelerle dile getirmiştir; “Soru 
sorduğumda ana fikir sorularını yapamadığını gördüm. Konferanstan önce de farkındaydım 
bunun. O okurken ben de okuyorum ama dikkati çabuk dağılıyor. Sesli okumasını istiyorum. 
Soru yönlendiriyorum ama genelde cevapsız kalıyor. Özetlemesini istiyorum ama resimlerden 
çıkarım yapıp anlatmayı tercih ediyor. Okumayı sürdürsün diye yanında oturuyorum. Sesli 
okutmaya çalıştım ama sessiz okumayı tercih ediyor. Etkinlikten sonra soru soruyorum ama 
kısa anlatmayı tercih ediyor. Özellikle ana fikri belirlemede zorlanıyor. Onun okuduğu 
kitapları ben de okuyorum, ona sorular soruyorum. Anlamışsa cevap verebiliyor. Kitabın 
arkasında bazılarının sorular oluyor, onları soruyorum.” 

Veli görüşlerinin toplandığı son başlık ise öğrencilerin kitap edinme alışkanlıkları 
ve bunun üzerindeki veli rolü ile ilgilidir. Veliler, çocuklarının okul kütüphanesini 
daha etkin kullandıklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca veliler, evde 
kütüphanelerinin bulunduğunu ve kitap edinme alışkanlıklarının zaten 
bulunduğunu şöyle ifade etmiştir; “Kendi için kitap almayı seviyor. Konferanstan önce de 
alırdı. Evimizde kütüphane var, kardeşlerinden kalan kitaplardan oluşuyor. Arkadaşlarının 
tavsiyesiyle değiş-tokuş yapıyor. Evimizde kütüphane var ama daha çok arkadaşlarının 
önerdiği kitapları okuma eğiliminde, popüler kitapları okuyor.”  
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TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında elde 
edilen bulgular, proje kapsamında ele alınan araştırma soruları dikkate alınarak ve 
ilgili alanyazınla ilişkilendirilerek sırasıyla tartışılmıştır. Ayrıca projenin 
bulgularına dayanarak bundan sonra bu tür bir çalışmayı yürütecek araştırmacılar 
için de öneriler sunulmuştur. Proje bulguları okuduğunu anlama becerisinin 
geliştirilmesi yönünde alınacak bazı eğitsel kararlara da işaret etmiştir. Bu nedenle 
eğitim politikalarına yön veren karar vericiler için de önerilere yer verilmiştir. 

TARTIŞMA  

Araştırmanın Birinci Sorusuna Dayalı Tartışma  

İlk Bulgu: Kitap ve Dergi İzleme Alışkanlıkları 

Araştırmanın bulguları, öğrencilerin okuma alışkanlıklarında projenin 
başından sonuna bazı değişikliklerin gözlendiğini ortaya koymaktadır. Buna göre 
projenin sonunda öğrencilerin evlerindeki toplam kitap sayısı ile kendilerine ait 
kitap sayısında artış gözlenmiştir. Bu bulguya paralel olarak öğrenciler, proje 
bitiminde okumaya daha fazla zaman ayırmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. 
Araştırmanın bir diğer bulgusu, öğrencilerin okudukları kitap türlerine yöneliktir. 
Buna göre öğrenciler proje öncesinde ve sonrasında sıklıkla; fantastik ve bilim 
kurgu, roman ve öykü ile bilim kitaplarını okumayı tercih etmişlerdir. 

Proje kapsamında öğrencilerin dergi izleme alışkanlıklarının projeden sonra 
farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin izlediği 
dergilerin eğlence, bilim, okula destek ve sanat türleri olarak sıralandığı ve bu 
sıralamanın projeden sonra değişmediği görülmüştür. Genel olarak her dört dergi 
türünü izleyen öğrenci sayısı artmıştır. Bu artışa proje kapsamında gerçekleştirilen 
dergi etkinliklerinin katkıda bulunduğu düşünülmektedir.  

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarına yönelik elde edilen bulgular, 
alanyazındaki pek çok çalışma ile benzerlik göstermektedir. Örneğin Hall ve 
Coles (2002), İngiltere’de 10-14 yaş düzeyinde 2500 öğrenciden oluşan bir grup 
ile yürüttükleri Çocukların Okuma Seçimleri Projesi (The Children’s Reading Choices 
Project) kapsamında öğrencilerin okuma alışkanlıklarını incelemişlerdir. Buna göre 
öğrencilerin okuma tercihlerinin yaş ilerledikçe farklılaştığı görülmüştür. Hall ve 
Coles araştırmasının örneklemini oluşturan 10 yaş grubu öğrenciler daha çok 
macera ve bilim kurgu türündeki kitapları okumaktadır. Araştırmacılar, özellikle 
sporla ilgili kitaplara ilgi duyan erkek öğrencilerin durumunu, ortaokula başlamak 
üzere oldukları için yeni arkadaşlıklar kurmalarına yardım edecek kitapları tercih 
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etme eğilimiyle açıklamaktadırlar. Ayrıca, ana karakterin hayvanlar olduğu 
kitapların yerini zamanla komedi ve korku türü kitapların aldığı belirtilmiştir. 

Hall ve Coles’in araştırması, National Literacy Trust tarafından her yıl 
İngiltere’de 8-11 yaş grubundaki öğrencilerle yürütülen tarama çalışmalarının 
2010-2016 yıllarına ait bulgularıyla da benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, 
öğrencilerin basılı bilim kurgu türündeki kitapları diğer türdeki basılı kitaplara 
oranla daha sık okumayı tercih etme eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. 
Ayrıca araştırma, öğrencilerin kitap seçimlerinde öncelikli olarak okul başarılarına 
katkı sağlayacağına inandıkları, daha sonra ilgi alanlarına uygun kitaplara 
yöneldiklerini göstermiştir (Clark ve Teravainen, 2017). 

İkinci Bulgu: Boş Zaman Etkinlikleri  

Okuduğunu anlama projesinin bir diğer bulgusu, öğrencilerin boş zaman 
etkinliklerine yöneliktir. Buna göre proje tamamlandıktan sonra, öğrencilerin boş 
zamanlarında televizyon seyretme sıklıkları azalırken, sosyal medya kullanma ve 
tiyatroya, sinemaya gitme sıklıkları artmıştır. Öğrencilerin sosyal medyada daha 
çok zaman geçirmeleri, farklı çalışmalarda da gözlenen bir durumdur. National 
Literacy Trust’ın (Clark ve Teravainen, 2017) boylamsal çalışması, öğrencilerin 
sosyal medya ve internet kullanımı ile mesajlaşma gibi dijital dayanaklı 
etkinliklerle her geçen yıl daha fazla zaman geçirdiğini ve bu alışkanlığın basılı 
kitap okumanın önüne geçtiğini göstermektedir. Çalışmanın 2016 bulgusu ise, 
öğrencilerin %85’inin çevrimiçi (online) okumalar yapmayı tercih ettiğini ortaya 
koymuştur. Bu bulgu, okuduğunu anlama projesinin ikinci bulgusuyla benzerlik 
göstermektedir. Bilgisayar teknolojisinin ve internetin yaygınlaştığı bir ortamda 
öğrencilerin sosyal medyada zaman geçirmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle Türk 
öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda kitap okumaya ayırdıkları sürenin arttırılması 
önemlidir.  

Araştırmanın İkinci Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırmanın bulguları, öğrencilerin ön test uygulamasından son test 
uygulamasına kadar geçen proje süresince, okuduğunu anlama başarılarında 
anlamlı düzeyde artış olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın başında 23.0 
olan puan ortalamaları, araştırma sürecinin sonunda 42.3’e yükselmiştir. Bu 
bulgu, araştırma kapsamında okuduğunu anlama başarılarını arttırmak için sınıf 
ve okul düzeyinde yapılan temel uygulamaların öğrencilerin okuduğunu anlama 
becerilerini geliştirmede etkili olduğunu desteklemektedir.  
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2000’li yılların başından itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen 
çalışmalar, öğrencilerin okuduğunu anlama başarısı üzerinde çeşitli faktörlerin 
etkisini ortaya koymuştur. Bu bulgulara bağlı olarak bu çalışmada, söz konusu 
faktörlerin işevuruk duruma getirilmesi hedeflenmiş ve buna yönelik çeşitli 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, alan yazında belirtilen faktörlerden 
okulun fiziksel şartlarının bir parçası olarak okul kaynakları arasında ele alınan 
kütüphanelerin öğrenci başarısı ile dolaylı olarak ilişkili olduğu ortaya 
konmaktadır. Yürütülen çalışmalar okul kütüphanesini kullanmanın öğrencileri 
daha fazla kitap okumaya yönlendirdiği ve buna bağlı olarak öğrencilerin 
okuduğunu anlama başarılarının farklılık gösterdiğini yansıtmaktadır (Clark, 2000; 
Mullis, Martin, Kennedy, Foy ve Drucker, 2012). Zengin okuma kaynaklarına 
erişim de bu farklılıkta belirleyici olabilmektedir (Frantsi, Kolu ve Salminen, 
2002). Bu araştırma kapsamında alan yazında ortaya konan bulgulardan yola 
çıkılarak öğrencilerin kütüphane kullanımını arttırmak için kütüphanenin 
düzenlenmesi, öğrencilerin okudukları kitap sayılarının izlenmesi ve ödüller 
yoluyla daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesi gibi uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ön ve son test puan 
ortalamaları arasında manidar bir artış olduğu görülmüştür. Sınıf ve okul 
düzeyinde yürütülen bu uygulamaların öğrencilerin okuduğunu anlama 
başarısında gözlenen bu artışa katkı getirdiği düşünülmektedir.  

Öğrenci puanlarında gözlenen manidar puan artışı ile ilişkilendirilebilecek 
bir diğer faktör metinler ve onların işlenişiyle ilgilidir. Bu araştırma kapsamında 
öğretmenlerin okuma metinlerini sınıf içinde işleme yolları üzerinde önemli 
iyileştirici çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi ders kitabında yer 
alan metinlerin öğrencilerin farklı bilişsel düzeylerde etkinlikte bulunmalarını 
gerektirecek üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorulara dayalı tartışmalar 
yürütülerek işlenmesidir. Bir diğer önemli uygulama da, okul ve sınıf düzeyinde 
yapılan etkinliklerle öğrencilerin farklı türde okuma metinleriyle karşılaştırılması 
olmuştur. Öğrenciler dergi etkinlikleri, yazar buluşmaları, okul düzeyinde 
yürütülen test uygulamaları sayesinde farklı türde ve güçlükte metinlerle 
karşılaşmıştır.  

Çok sayıda çalışma, okuma metinlerinin öğrencilerin üzerinde çaba sarf 
etmesini gerektirecek şekilde yapılandırılmasının, öğrenmeler üzerinde olumlu 
etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, anlaşılması çok kolay 
olmayan metinler üzerinde çalışmak, öğrencilerin çıkarım yapmalarını gerektiren 
görevlerdeki performanslarını iyileştirmektedir (McNamara, Kintsch, Songer ve 
Kintsch, 1996). Gilabert, Martinez ve Vidal-Abarca (2005), farklı anlaşılırlık 
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düzeylerindeki metinler üzerinden yürüttükleri deneysel çalışmanın sonucu 
olarak, öğrencilerin çıkarımda bulunmasını gerektiren etkinliklerin, metni işleme 
süresince daha karmaşık zihinsel etkinlikler gerçekleştirmeyi desteklediğini ortaya 
koymaktadır. Buna göre, okuyucunun çıkarım yapmasını gerektirmeyen basit 
metinler, öğrencilerin yalnızca bilgiyi geri çağırma becerilerini geliştirirken, 
okudukları metinlerden daha derin anlamlar çıkarmaları üzerinde daha az etkili 
olmaktadır. Üst düzeyde anlamanın gerçekleşebilmesi için bireyin okuduğu metin 
ile mevcut bilgilerini ilişkilendirmesi gerekmektedir (Bruning, Scraw ve Norby, 
2011). Öğrencilerin çıkarım yapmak gibi daha üst düzey bilişsel işlemleri 
gerçekleştirmeleri amaçlandığında, daha iyi yapılandırılmış metinlerin kullanılması 
önerilmektedir. Bu araştırma kapsamında yürütülen test uygulamalarında ve sınıf-
içi etkinliklerde öğrencilerin farklı türde ve güçlükte metinlerle karşılaşmasına 
özen gösterilmiştir. Ayrıca, bu metinlere dayalı olarak geliştirilmiş üst düzey 
düşünme becerilerini ölçen çok sayıda maddeye dayalı olarak öğrencilerin 
metinlerden daha derin anlamlar çıkarma becerilerini geliştirecek tartışmalar 
yürütülmüştür. Öğrencilerin başlangıçtaki ve sondaki başarı düzeyleri 
karşılaştırıldığında, araştırmanın yürütüldüğü süreç içerisinde gerçekleştirilen bu 
uygulamaların alanyazında da desteklendiği ve öğrencilerin okuduğunu anlama 
becerilerinde olumlu gelişmeler sağladığı ifade edilebilir. 

Araştırmanın Üçüncü Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırma süreci boyunca öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerindeki 
değişim izleme testi uygulamalarından elde ettikleri puanların ortalamaları 
aracılığıyla incelenmiştir. İzleme testleri, yapılan uygulamaların etkisine yönelik 
kısa vadede bilgi sahibi olmak, varsa programa ilişkin aksaklıkları belirlemek ve 
müdahale gerektiren sınıf içi durumları ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. İzleme testlerine ilişkin puan ortalamaları öğrencilerin 
programa başlamadan önceki ön test puan ortalamasından yüksek bulunmuştur. 
İkinci ve üçüncü izleme testi puan ortalamasının ise birinci izleme testi puan 
ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmada üçüncü izleme testi 
puan ortalamasının, ikinci izleme testi puan ortalamasından düşük olması dikkat 
çekicidir. 

Projede kullanılan izleme testleri, öğrencilerin okuduğunu anlama 
becerisindeki gelişimini görmek açısından güçlük düzeylerine göre sıralanmıştır. 
Metinlerin güçlük düzeyleri Çetinkaya (2010) Okunabilirlik formülünden ve 
uzman görüşlerinden yararlanılarak belirlenmiştir. Araştırma sürecinde 
gerçekleştirilen test uygulamalarında öğrencilerin farklı metin türleriyle 
karşılaşmasına önem verilmiştir. Üçüncü metin diğer iki metinden farklı olarak 
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yaşamda gözlenen bir durumun soyut anlatımını içermektedir. Türkçe Öğretim 
Programı’nda (MEB, 2016) tanımlandığı şekliyle bir olay metninden daha çok bir 
düşünce metnidir. Soyut içeriğe sahip olan üçüncü metine verilen yanıtlar, 
öğrencilerin metni anlamada zorlandıklarını ve metinde geçen örtük iletileri 
gerçek yaşam durumlarıyla yeterince ilişkilendiremediklerini ve de metinde geçen 
olaylara istenen düzeyde eleştirel bakamadıklarını göstermektedir. Bu durumun 
öğrencilerin farklı türde okuma metinlerine verdikleri tepkilerin okuduğunu 
anlama başarısının gelişimi açısından önemli bir noktaya da dikkat çektiği 
düşünülmektedir. Öğrencilerin metni tanıdık bulmamaları ve metnin yapısını 
karmaşık bulmaları onların puanlarının düşmesine yol açabilir. Gilabert ve 
diğerleri (2005) okuyucunun metnin içeriğine yönelik gerekli birikime sahip 
olmamasının, bireyi çıkarım yapmaktan alıkoyabileceğini ifade etmektedir. Şahin 
(2013) 4. ve 5. sınıf öğrencileri üzerinde yürüttüğü okuduğunu anlama 
çalışmasında, öğrencilerin öyküleyici metinlerden elde ettiği başarının, 
bilgilendirici metinlerde elde edilen başarıdan anlamlı düzeyde yüksek olduğunu 
belirtilmektedir (Baştuğ, 2014; Behzadi ve Azimi Amoli, 2013; Farvardin ve Biria, 
2011). 

Öğrenci puanlarındaki dalgalanmanın gerekçelendirilmesine getirilebilecek 
ikinci açıklama süreç içindeki uygulamaların etkililiğidir. Buna göre süreç içinde 
öğretmenlerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ilişkin geribildirim 
vermelerine odaklanılmıştır. Araştırma sürecinde, ders kitabında yer alan 
metinlere dayalı olarak araştırmacılar tarafından üst düzey düşünme becerilerini 
ölçen maddeler ve bu maddelerin puanlanmasında yol gösterecek puanlama 
anahtarları geliştirilmiştir. Bu maddeler ve puanlama anahtarları öğretmenlerle 
paylaşılmıştır. Bu sayede, ilgili metin üzerinde yürütülen sınıf içi tartışmalarda ve 
verilen ödevlerde öğrenciler tarafından verilen yanıtların öğretmenler tarafından 
sistematik biçimde değerlendirilmesi ve bu yanıtlara kapsamlı geribildirimler 
vermeleri hedeflenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin geribildirim vermesi bu 
çalışma kapsamında ele alınan önemli bir faktör olmuştur. Alanyazında, 
öğretmenlerden sağlanan geribildirimin öğrencilerin okuduğunu anlama 
performanslarındaki olumlu etkisini destekleyen çalışmalar bulunmaktadır 
(Martin, Foy, Mullis ve O’Dwyer, 2013; Samuels ve Wu, 2003). 

Bu araştırmada, ön testten son teste öğrencilerin okuduğunu anlama 
başarılarında gözlenen artışa öğretmenler tarafından verilmesi istenen 
geribildirimlerin önemli katkı sağladığı düşünülmektedir. Hem son test 
puanlarının araştırmacıların beklediği düzeyde yüksek olmayışı hem de üçüncü 
izleme testi puanlarında düşüş görülmesi geribildirim verme sürecinin yetersiz 
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kaldığı hakkında bilgi vermektedir. Çalışmanın özellikle ilerleyen aşamalarında, 
öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin daha çok geliştirilmesi için, projede 
dikkate alınan bilişsel sınıflamanın üçüncü (metinde geçen olayla günlük yaşam 
arasında ilişki kurma) ve dördüncü (eleştirel düşünme, değerlendirme) 
düzeyindeki madde sayıları artırılmıştır. Üst düzey düşünme gerektiren bu 
maddelerin öğrencileri ilgili metnin ele aldığı konu hakkında daha derinlemesine 
düşündürmesi istenmiştir. Bu iki bilişsel düzeyde öğretmenlerin öğrencilere daha 
ayrıntılı ve onları geliştirecek daha güçlü geribildirim vermeleri kaçınılmazdır. 

Geribildirim süreci Türk eğitim sisteminde az bilinen ve sınıf içi 
uygulamalarda eksik bırakılan bir konudur. Askew ve Lodge (2000) öğrenmeyi 
desteklemek için kurulan bütün karşılıklı konuşmaları geribildirim olarak 
tanımlamaktadır. Harlen (2007) ise öğrenme sırasında öğrencilere verilen 
geribildirimlerin öğrenmeyi düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtmektedir. 
Çalışmada kullanılan izleme testleri öğrencilerin okuma başarılarının belirlenmesi 
ve gerekli önlemlerin alınması amacı taşımaktadır. İzlemeye dayalı durum 
belirleme (formative assessment) sürecinde geribildirim öğrenci başarısının 
gelişimi açısından son derece önemlidir. Gardner (2006)’ya göre geribildirim, 
öğretmen ile öğrenci arasındaki en önemli etkileşim aracıdır ve izlemeye dayalı 
durum belirlemenin kalbidir.  

5. sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda haftalık 6 saat olarak belirlenen 
Türkçe dersinin yalnızca 2 saati okuduğunu anlama etkinliklerine ayrılmaktadır 
(MEB, 2016). Bu çalışmaya katılan öğretmenler, söz konusu 2 ders saatinin 1 
saatini ders kitabında yer alan sorulara, diğer 1 saatini ise proje kapsamında 
hazırlanan soruların yanıtlanmasına ayırmışlardır. Bu süre öğrencilerin okuma 
becerilerinin geliştirilmesi için son derece kısıtlı bir süredir. Hem sürenin 
yetersizliği hem de öğretmenlerin geribildirim verme konusunda yeterli donanıma 
sahip olmayışı öğrenci puanların düşmesine yol açmış olabilir. 

Araştırmanın Dördüncü Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırmanın dördüncü sorusu kapsamında öğrencilerin okumaktan zevk 
alma ve okumaya yönelik özyeterlik algısı değişkenlerine ilişkin puan 
ortalamalarının değişimi incelenmiştir. 

Okumaktan zevk alma bulgusuna ilişkin tartışma 

Öğrencilerin okumaktan zevk alma değişkeninden elde edilen ön test ve son 
test puan ortalamalarına bakıldığında, ön test puanlarına göre son test puanlarında 
manidar bir düşüşün olduğu görülmüştür. Bu çalışmada öğrenciler; kendilerine 
ait kitap sayısının, okul dışında günlük okumaya ayırdıkları sürenin, farklı türdeki 
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kitapları okuma sıklıklarının ve izledikleri dergi türlerinin arttığını belirtmişlerdir. 
Bu bulgular öğrencilerin okumaya karşı ilgilerinde bir artış olduğunu 
desteklemektedir. Ancak ön test ve son test puan ortalamaları birbirine yakın olsa 
da, son test puanlarındaki manidar düşme düşündürücüdür. Özellikle ilkokul ve 
ortaokul öğrencileri okumayı sevmekte ve ilgi duymaktadırlar. Öğrenciler az 
sayıda kitap okusalar da, okumaya daha çok zaman ayırsalar da, kendilerine ait 
kitap sayıları yetersiz olsa da bu sevgi ve ilgi onlarda bulunmaktadır. Bu nedenle 
öğrenciler, okuma konusunda farkındalık oluşturacak bir eğitim etkinliği içinde 
yer almamışlarsa, okumayla ilgili konulardaki görüşlerini kendi bilgi, görgü ve 
algılarına dayalı olarak belirteceklerdir. Okuma istenen, arzu edilen ve takdir 
edilen bir konu olduğu için öğrenciler okumayla ilgili davranışlara yüksek düzeyde 
olumlu tepki vereceklerdir. Öğrenciler proje kapsamında yürütülen dergi ve yazar 
etkinliği gibi etkinlikler nedeniyle proje bitiminde daha gerçekçi tepkiler vermiş 
olabilirler. 

Özyeterlik bulgusuna ilişkin tartışma 

Öğrenci anketinin 9. maddesi öğrencilerin okuduğunu anlama sürecinde 
sahip oldukları okumaya yönelik özyeterlik algısı boyutuyla ilgilidir. Çalışmanın 
bitiminde öğrencilerin öz yeterlik becerisinin çalışmanın öncesine göre geliştiğini 
gösteren bulgular elde edilmiştir. Araştırma süreci, hem öğrencilerin okuduğunu 
anlama başarılarını hem de okumaya yönelik özyeterlik algılarını yükseltmiştir. 
Son test puan ortalamasının, ön test puan ortalamasından yüksek ve istatistiksel 
açıdan manidar oluşu bunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Çalışmada öğrencilerin okudukları metinler hakkında daha derin anlamlar 
çıkarmasını sağlayan üst düzey düşünme gerektiren maddelerin kullanılması ve 
öğrencilerin süreç içerisinde daha iyi yapılandırılmış yanıtlar vermeleri bu duruma 
yol açmış olabilir. 

Anketin 9. maddesinden öğrenciler en çok 40 puan alabileceklerdir. Çizelge 
9 incelendiğinde ön test (29.7) ve son test (31.6) ortalamalarının birbirine yakın 
olduğu görülmektedir. Çalışma öncesinde öğrencilerin öz yeterlik algılarının bir 
miktar yüksek olduğu düşünülse bile çalışmanın bitiminde öz yeterlik algısının 
daha yüksek olması beklenirdi. Bu nedenle bu tür çalışma yürütecek 
araştırmacıların öğrencilerin öz yeterlik algılarını daha fazla arttıracak eğitsel 
önlemler almaları yerinde olacaktır. Bunun için 9. maddede yer alan ilgili 
özellikleri zenginleştirecek pekiştirici, ayırt edici uyarıcıların sık kullanılması ve 
etkili bir geribildirim sürecinin sağlanması yerinde olacaktır. 
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Araştırmanın Beşinci Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırmanın beşinci sorusu başarıda etkili olan kişisel özellikler değişkenine 
verilen tepkilerin ortalamalarının uygulama öncesi ve uygulama sonrası 
dağılımlarının incelenmesidir. Öğrenci anketinin 10. maddesi başarıda etkili olan 
kişisel özelliklerle ilgilidir. Bulgular, çalışmanın bitiminde öğrencilerin ilgili 
becerisinde çalışmanın öncesine göre bir gelişme olduğunu göstermektedir. Her 
bir özelliğe ilişkin öğrencilerin sahip olma algıları proje başlangıcına göre küçük 
de olsa gelişme göstermiştir. Anketin bu maddesi öğrenci başarısının artmasında 
önemli rol oynayan ve uzun zaman diliminde gelişen özelliklerle ilgilidir. Bu 
özellikler incelendiğinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğü görülecektir. Bu 
tür bir çalışma yürütecek araştırmacıların, çalışmanın başında her bir özellikle ilgili 
öğretmenlerin nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol gösterici konuşmalar 
yapmaları yerinde olacaktır. 

Araştırmanın Altıncı Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırmanın bu sorusu projede gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin öğrenci 
görüşleriyle ilgilidir. Bu soru kapsamında yazar ve dergi etkinliğiyle ilgili öğrenci 
görüşleri alınmıştır. 

Yazar etkinliği bulgusuna ilişkin tartışma 

Yazar etkinliği hakkındaki öğrenci görüşlerinin belirlenmesi için öğrenciler 
son test başarı puanlarına göre alt-üst %20’lik dilimlere ayrılmışlardır. Alt ve üst 
başarı grubunda yer alan öğrencilerin yazar etkinliklerine ilişkin görüşleri 
incelendiğinde, üst başarı grubundaki öğrencilerin bu etkinliğe yönelik 
görüşlerinin alt başarı grubundaki öğrencilere göre daha olumlu olduğu 
görülmektedir. Çizelge 11’deki bulgular bu yorumu desteklemektedir. Alt grupta 
yer alan öğrencilerin özellikle; 

Yazar ile tanışmak ve onunla konuşmak, kendime ait bir kütüphane 
oluşturmam için fikir verdi. Yazar ile tanışmak ve onunla konuşmak, 
beni daha çok kitap okumaya teşvik etti. Yazar ile tanışmak ve onunla 
konuşmak, kitapları dikkatli okumam gerektiğini fark etmemi sağladı. 

ifadelerine yüksek katılım gösterdikleri görülmektedir. 

Bu durum projenin önemli çıktılarından biri olarak kabul edilebilir. Alt başarı 
grubunda yer alan öğrencilerin okuma başarısının arttırılması için bu noktada 
okulların öğrencileri daha fazla yazarla yüz yüze getirmeleri, öğrencileri daha çok 
okumaya özendirmeleri yerinde olacaktır. Ailelerin ise çocuklarına özel bir 
çalışma ortamı yaratmalarının yanı sıra çocuklarına ait bir kütüphane 
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oluşturmaları ve kütüphanelerindeki kendilerine ait kitap sayılarını arttırmaları 
noktasında onlara destek olmaları okuma başarılarının artmasına önemli katkı 
sağlayacaktır (Perkins, Shiel, Merriman, Cosgrove ve Moran, 2013). 

Yazar etkinliği kapsamında araştırmacıların gözlediği bir durumu burada 
paylaşmak bundan sonraki araştırmacılar için yararlı olacaktır. Sayın Sevim Ak’ın 
Melo isimli kitabı okuma sayfası olarak 139 sayfadır. Kitap öğrencilere önceden 
dağıtılmış olmasına rağmen bir grup öğrencinin kitabı tamamen bitirdikleri, bir 
kısmının yarısına kadar okuduğu, bazı öğrencilerin ise başlangıç düzeyinde okuma 
yaptığı görülmüştür. Bu nedenle öğrencilerin; kitabı okumaya ilişkin güdü 
düzeylerinin düşük olması, okuma hızlarının yavaş olması, okuduğunu anlama 
güçlerinin zayıflığı gibi nedenlerden dolayı yazarın sorularını anlama ve yazarın 
sorularına uygun yanıtlar verme durumları istenen düzeyde olamamıştır. Bu 
nedenle bu tür çalışmaları gerçekleştirecek araştırmacıların öğrencilerde bilişsel, 
bilişötesi ve sosyal becerilerin gelişmesi için öğrencilerin ilgi, merak, tutum 
özelliklerini arttıracak güdülemeyi yapmaları yerinde olacaktır. 

Dergi etkinliği bulgusuna ilişkin tartışma 

Çizelge 12’de verilen bulgular dergi etkinliğinin öğrenciler üzerinde önemli 
izler bıraktığını göstermektedir. Gezmen (2019) çocuklar için özel olarak ve belirli 
aralıklarla yayınlanan dergilerin, belirli konular ve güncel olaylar hakkında bilgi 
sağladığını, çocukların kendilerine ders kitapları dışında eğlenceli ve eğitici bir boş 
zaman alanı kazandırdığını belirtmektedir. Bunun yanında çocuk dergileri görsel 
tasarım zenginliği ile düşleme yetisi de kazandırmaktadır. Çocuk dergilerinin 
çocuklar üzerindeki olumlu etkisini dile getiren yayınların bulgusu (Kıbrıs, 2000; 
Sever, 2015; Yalçın ve Aytaş, 2017) bu çalışmada da gözlenmiştir. 

Araştırmanın Yedinci Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırma kapsamında merak edilen bir diğer soru, öğretmenlerin okumaya 
dayalı etkinlikleri sınıf içinde ne düzeyde yaptıkları hakkında görüşlerini 
belirlemekle ilgilidir. Öğretmenlere Çizelge 13’te belirtilen ifadeler çalışma 
bitiminde sorulmuş ve katılma yüzdeleri hesaplanmıştır. Öğretmenlerin; 

Öğrencilere, okumaya dayalı ödevler veririm. 
Ödeve dayalı çalışmalara puan veririm. 
Okumaya dayalı ödevleri ne kadar iyi yaptıkları hakkında öğrencilere 

geribildirim veririm.  

etkinlikleri dışındaki etkinlikleri yapma durumlarında bir değişiklik olmadığı 
görülmüştür. 
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Öğretmenler, sınıf içinde okumaya dayalı etkinlikleri yapma yüzdeleri çok 
yüksek olmasa da etkinlikleri yaptıklarını belirtmişlerdir. Projenin bu bulgusu, 
Türkçe derslerinin genel işlenişine yönelik çalışmalarla da desteklenmektedir. 
Örneğin, Özer (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, sınıf öğretmenlerinin 
büyük çoğunluğunun Türkçe derslerinde uygulanan yöntemi öğrenci ilgilerine, 
konunun içeriğine ve konunun hedeflerine göre belirledikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Bir başka çalışmada, öğretmenler, okuma ve yazma becerilerini 
geliştirmeye yönelik derslerde sözlü ve yazılı anlatımı geliştirici yöntemleri tercih 
ederken dilbilgisi konularında öğretmen merkezli yöntemleri daha fazla 
kullanmaktadırlar (Saracaloğlu ve Karasakaloğlu, 2011). Bunun yanında 
öğretmenler, öğrencilerin anlamakta zorlandığı durumlarda tekrar yapmayı tercih 
ettiklerini, sınıfların kalabalık olması ve diğer kısıtlı fiziksel olanaklar nedeniyle 
öğrenci merkezli bazı yöntemleri kullanmaktan kaçındıklarını da belirtmişlerdir. 

Araştırmanın en önemli bulgularından biri öğretmenlerin öğrencilerine 
okuduğunu anlama çalışmalarında yeterince geribildirim vermedikleriyle ilgilidir. 
Geribildirim uzun yıllardır öğrenci başarısının gelişiminde rol oynayan önemli 
etkenlerden biri olarak bilinmektedir. Özellikle Benjamin Bloom 1960’lı yıllarda 
Tam Öğrenme Modeli’ni yapılandırırken, öğrenmelerin istenen düzeye 
taşınabilmesi için dört önemli öğretim hizmetinden etkin biçimde yararlanmak 
gerektiğinden söz etmektedir. İşaret ve açıklama, katılma, pekiştirme, geribildirim ve 
düzeltme (Bloom, 2012; Özçelik, 1987). Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili 
olabilmesi için öğretmenler ve öğrenciler geribildirime gereksinim duyar. Harlen 
(2007)’ye göre, öğrenme sürecinde verilen geribildirimler öğrencilerin 
öğrenmelerini düzenlemelerine yardım eder. Gardner (2006) ise, geribildirimin 
öğretmen ve öğrenci arasındaki önemli etkileşim aracı olduğunu ve öğrenme 
başarısını izlemenin de kalbinde yer aldığını belirtmektedir. MEB (2003)’ün 
Türkiye bulgusu, sınıf içi ölçme ve değerlendirme sonuçlarının, ağırlıklı olarak not 
vermek amacıyla kullanıldığını, öğrenme güçlüklerini belirlemek, öğrencilere 
geribildirim vermek amacıyla kullanılmadığını ortaya koymaktadır.  

Proje kapsamında her bir metin için ayrı ayrı olmak üzere DPA’lar 
geliştirilmiştir. DPA’lar bir sınıfta yer alan öğrencilerin, her bir madde için başarı 
dağılımını olabildiğince ayrıntılı gösteren araçlardır. Moskal (2000) DPA’ların, 
öğrencinin başarısını, öğrenme eksikliklerini ve düzeltilmesi gereken yönlerini 
geribildirim olarak verdiğini belirtmektedir. Bundan sonra bu tür çalışma yapacak 
araştırmacıların, öğrencilerin okuduğunu anlama başarısının geliştirilmesi için 
geribildirim sürecini çalışmalarının başında olabildiğince yapılandırmaları yerinde 
olacaktır. Bu önlem daha etkili sonuçların elde edilmesini sağlayabilecektir. 
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Araştırmanın Sekizinci Sorusuna Dayalı Tartışma  

Araştırmanın sekizinci sorusu velilerin projeye ilişkin görüşlerini 
içermektedir. Veliler, çocuklarının okuma alışkanlıklarında çalışma kapsamında 
gerçekleştirilen etkinliklerin katkısıyla değişiklikler gözlemlediklerini 
belirtmişlerdir. Velilerin ortak görüşü çocuklarının eve geldiğinde okumaya daha 
istekli ve daha fazla zaman ayırma eğiliminde olmasıdır. Ancak veliler, 
çocuklarının okumaya uzun süre odaklanmakta sorun yaşadıklarını ifade etmişler 
ve okuldan eve geldiklerinde dinlendiklerini, sonra ödevlerini yaptıklarını, geriye 
kalan kısıtlı zamanı ise okuma için kullandıklarını belirtmişlerdir. Alanyazındaki 
(Öztürk ve Aksoy, 2016; Yıldız, Kayabaşı, Ayaz ve Aklar, 2017) çalışmaların 
bulgusu,  projenin bu bulgusuyla benzerlik göstermektedir. Alanyazındaki 
çalışmalardan farklı olarak bu projedeki en önemli bulgu velilerin çocuklarını 
bilinçli okumalar yapmaya yönlendirmiş olmalarıdır. Velilerin bu farkındalığı 
proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin bir çıktısı olarak yorumlanabilir. 

ÖNERİLER 

Bu çalışma ile genel anlamda Türkiye’de öğrenim gören 5. sınıf 
öğrencilerinin okuma alışkanlıklarına, okuma kültürlerine ve okumayla ilişkili sınıf 
içi ve sınıf dışı etkinliklere ilişkin bilgiler toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen 
bulguların yorumlanması sürecinde çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ancak elde 
edilen bulgular ve araştırma süreci göz önünde tutulduğunda, sunulabilecek diğer 
öneriler aşağıdaki gibidir:  

1-� Bu çalışma kapsamında esas vurgulanmaya çalışılan noktalardan bir 
tanesi okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde sınıf içi uygulamaların rol 
ve öneminin ortaya konulmasıdır. Ancak, çalışmanın bir devlet okulunda 
yapılması, sınıfların kalabalık ve şube sayılarının fazla oluşu, öğretmenlerin 
çalışma kapsamında kendilerinden beklenen etkinlikleri eksik yapışı ya da hiç 
yapmayışı, öğretmenlerin konu yetiştirme telaşı vb. gibi durumlar nedeniyle sınıf 
içi etkinliklerin okuduğunu anlama ile ilişkilendirilmesi hususu ne yazık ki 
kurgulanan kadar güçlü olamamıştır. Sonraki çalışmaların daha kontrol altında 
yürütülmesi önerilebilir.  

2-� Bu çalışma kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin okuma kültürleri ve 
okuduğunu anlama becerileri çeşitli değişkenlerle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. 
Aynı ya da benzer konuyu çalışmayı planlayan araştırmacılara, öğrencilerin 
okuduğunu anlama becerisi ve okuma kültürü ile ilişkili olabilecek farklı 
değişkenlerle çalışmaları önerilebilir. 
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3-�Araştırma kapsamında çalışmaya dahil edilmeye çalışılan paydaşlardan 
biri de velilerdir. Velileri bilgilendirmek için okuduğunu anlamanın biyolojik, 
psikolojik, dil ve sosyolojik yönlerinin önemine değinen konuşmacılar 
çağırılmıştır. Proje boyunca veliler gruplar halinde okula davet edilmiş, çalışmaya 
ve çocuklarının okuduğunu anlama becerisine nasıl katkıda bulunabilecekleri 
hakkında bilgilendirilmiştir. Ancak beklenen destek ve katkı sağlanamamıştır. Bu 
tür çalışma yapacak araştırmacıların veli desteğini sağlayabilecekleri bir strateji 
oluşturmaları, gerekirse velilerle birebir görüşme yapmaları önerilebilir. 

4-�Araştırmada öğrencilerin somut bir olayın anlatıldığı metinlere ilişkin 
maddeleri, soyut bir olayın betimlendiği metinlere ilişkin maddelere göre daha 
doğru yanıtladıkları görülmüştür. Araştırmacıların bu tür metinlerde metin 
çözümleme yöntemlerine dayalı uygulamalara da yer vermesi yerinde olacaktır. 

5-� Bu çalışma öğrencilerin okuma alışkanlıklarının ve kültürlerinin 
belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla boylamsal olarak düzenlenebilir.  

6-� Bu çalışmada, projenin öğrencilerdeki yansımalarına yönelik çıktılara 
yeterince yer verilmemiştir. Aynı ya da benzer konuyu çalışmayı planlayan 
araştırmacıların öğrencilerin yürütülen uygulamalar hakkındaki görüşlerini 
sistematik olarak belirlemeleri, uygulamaların verimliliğini artırmaya yönelik 
önemli bilgiler sunacaktır. 

7-� Bu çalışma öğrencilerin okuduğunu anlama başarısını arttırmak amacıyla 
Türkçe derslerinde üst düzey düşünme becerilerini ölçen maddeler kullanmanın, 
bu maddeleri dereceli puanlama anahtarlarıyla puanlamanın, öğrencilerin 
düşünme süreçlerine ilişkin geribildirim vermenin, öğrencilerin okuma 
alışkanlıklarını ve okuma becerilerini geliştirici uygulamaların okuduğunu anlama 
becerisi üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Çalışma süresince okul, öğretmen, 
veli ve öğrenci özelliklerinden kaynaklı sınırlılıklar yaşanmış olmasına rağmen, bu 
araştırma kapsamında uygulanan modelin öğrencilerin okuduğunu anlama 
becerilerini geliştirmede etkili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, öğrencilerin 
okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için bu proje kapsamında sınıf içinde 
ve okul düzeyinde yürütülen uygulamaların, ülke genelinde farklı nitelikteki 
okullarda ve daha büyük öğrenci grupları üzerinde denenmesi önerilmektedir. 
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1. Metin 

Oyuncak 

Kızımla iki torunumun evden çıkmasını bekliyorum. Pencereden dışarı 
bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar. Sonra hemen torunlarımın odasına 
giriyorum, dolabı açıyorum. En sevdiğim, elektrikli tren. Özene bezene rayları 
yerleştiriyorum; lokomotifi, vagonları koyuyorum rayların üstüne; basıyorum 
düğmeye. Sahici lokomotif gibi… Çuf çuf çuf! Uzanıyorum yere; trenin gidişini, 
istasyonda duruşunu, sonra yeniden hareket edişini, arada bir lokomotiften 
“düüt” diye düdük sesi çıkarmasını seyretmek o kadar hoş oluyor ki… Çuf çuf 
çuf! Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya. Altmış yaşını çoktan 
geçmiş birinin, oyuncaklarla böyle oynaması garip gelebilir çoğu kişiye. Belki de 
gerçekten öyle. Oyuncaklarla oynamak aslında çocukların hakkı. Ama ne 
yapabilirim? Bu yaşta olmama rağmen ben de seviyorum oyuncaklarla oynamayı! 
Trenden sonra taş bebeği alıyorum. Anahtarını kurup yere koyuyorum. Tıpkı 
canlıymış gibi tıpış tıpış yürüyor bana doğru. Masmavi gözleri, sapsarı saçları var. 
Yatağına yatırınca gözleri kapanıyor. Karnına basınca “Mama!” diyor, canlı gibi. 
Elbiseleri de öylesine hoş ki! Başında fiyonklu bembeyaz bir de kurdelesi var. 
Sonra helikopteri çalıştırıyorum. Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! Sahici 
helikopter gibi ses çıkarıyor. Pervanesini döndüre döndüre süzülüp yere iniyor. 

Hep kızımla torunumun evden çıkmalarını gözlüyorum oyuncaklarla 
oynamak için. Bayağı seviniyorum onlar evden ayrılınca. Kızımın, torunumun 
yanında oynamaya doğrusu utanıyorum. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, 
dört gözle bekliyorum. Arada bir dışarıya bakıyorum, kızımla torunum geliyorlar 
mı diye. Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini 
fark edememiştim. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce katıla katıla 
gülmüş; bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı. Utancımdan 
kıpkırmızı olmuştum. 

O günden sonra çok dikkat ediyorum bir daha suçüstü yakalanmamaya. Bu 
yüzden sık sık dışarı bakıyorum gelen var mı diye. Gelen filan yoksa treni 
çalıştırıyorum, bebeği yürütüyorum, helikopteri uçuruyorum. Leğene su doldurup 
oyuncak deniz motorunu yüzdürüyorum pat pat pat! Yani öyle bir güzel 
oynuyorum ki işte o kadar olur! Çocuklar gibi… Her şeyi unutuyorum. 
Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile... Her şeyi unutuyorum 
oyuncaklar arasında. 

Biliyorum, benim yaşımda birine aykırı iş, böyle çocuklar gibi oynamak. Ama 
ne yapayım, elimde değil! Bir yanım çocuk kalmış! Çocukluğumsa çok, çok 
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uzaklarda kaldı. Kaybettim gitti onu! Elektrikli trenlerim, yürüyen, konuşan taş 
bebeklerim filan olmadan! 

İşte bu yüzden efendim işte bu yüzden. Onlar gidince hemen oyuncakların 
bulunduğu dolabı açıyorum. Oyuncakları ortaya çıkartıyorum. Oynuyorum... 
Oynuyorum... 

Benim, çocukluğumda hiç oyuncağım olmamıştı! 

Yani böylesine oyuncaklar; elektrikli tren, yürüyüp konuşan taş bebek, 
helikopter gibi. Oynardım tabi çocukken. Ne mi oynardım, neyle mi oynardım? 
Böyle şeyler yoktu benim çocukluğumda. Aşık oynardım. Hani şu koyunların 
bacaklarından çıkan kemik var ya, işte onunla. Aşığı kırmızı, çıkmaz boyaya 
boyardım. Şişkin yanına “tek”, içeri göçük yanına “aç”, bir fasulye kesitini andıran 
yanına “bey”, düzce olan yanına “eşek” derdik. Elimize alıp havada döndürerek 
yere atardık aşıkları. Ustalık “bey” yanını üste gelecek biçimde, aşığı yere 
oturtabilmekteydi. Sonra tahtadan kılıçlar, söğüt dalından atlar yapıp askercilik 
oynardık. Şarkılar söyleyerek, “Girit bizim canımız, feda olsun kanımız.” 
diyerekten. Birdirbir oynardık, beştaş oynardık, köşe kapmaca oynardık, uzuneşek 
oynardık. Ama torunum gibi böylesine “çuf çuf” diye işleyen elektrikli trenim, 
yatınca gözleri kapanan taş bebeğim, helikopterim, leğende “pat pat” diye yüzen 
deniz motorum yoktu! Kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık! Acı kavun denen 
bir bitki vardır. Onlara kibrit çöpü batırıp ayak, burun, kulak, boynuz takardık. 
Takardık da sözde inek yapardık. Komşumuzun oğlunun kurşun askerleri vardı 
bir tek. Onlarla da oynardık. Nişan alan, yürüyen, selam duran kurşun askerler. 
Torunumun da var böyle askerleri. Ama kurşun asker değil. Plastikten yapılmış! 
Onlarla oynamasını sevmiyorum! 

Anlamıyorum, niçin o güzelim kurşun askerleri plastik yaptılar? 

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU 
�
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“Oyuncak” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli Puanlama 
Anahtarları 

Metnin vermek istediği mesaj nedir? 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

10 

Öğrenci “insanların ne kadar yaşlanırlarsa yaşlansınlar içlerinde her zaman 
çocukça bir yan olduğunu ve çocukluklarına özlem duyduklarını” anlatan 
bir yanıt verir. 
Örnek Yanıt: 

 Uzak Doğru Yanıtlar 

13 
Öğrenci “insanların ne kadar yaşlanırlarsa yaşlansınlar içlerinde her zaman 
çocukça bir yan olduğunu” mesajını verdiğini anlatan bir yanıt verir. 
Örnek Yanıt: 

17 
Öğrenci “insanların çocukluklarına özlem duyduklarını” anlatan bir yanıt 
verir. 
Örnek Yanıt: 

 

Metindeki dede karakteri kızı ve torunlarından gizli, oyuncaklarıyla oynamaktadır.  

Bu durum sizin “yetişkinler” hakkındaki görüşünüzü nasıl etkiledi? (3. 
Düzey) 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 

10 
Öğrenci “her yaştan insanın içinde çocuk bir yön olduğunu,  yetişkinlerin de 
çocuklar gibi oyuncaklarla oynamayı sevebileceklerini” söyler. 
Örnek Yanıt: 

 Uzak Doğru Yanıtlar 

13 
Öğrenci “her yaştan insanın içinde çocuk bir yön olduğunu” söyler. 
Örnek Yanıt: 

17 
Öğrenci “yetişkinlerin de çocuklar gibi oyuncaklarla oynamayı 
sevebileceklerini” söyler. 
Örnek Yanıt: 
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2. Metin 

Alis Harikalar Diyarında-Tavşanın Peşinden 

Alis ırmağın kıyısındaki çimenlerin üzerinde, ablasının yanında boş boş 
oturuyordu. Canı sıkılmaya başlamıştı çünkü yapacak hiçbir şeyi yoktu. Bir iki 
kere ablasının elinde okuduğu kitaba göz attı. Fakat kitapta ne bir resim ne de bir 
konuşma vardı. Alis kendi kendine, “İçinde resim ve konuşma olmayan kitaplar 
ne işe yararlar!” diye düşündü.  

Hava öylesine sıcaktı ki sersemlemiş ve uykusu gelmişti. Papatyalardan bir 
çelenk yapmak için kalkıp papatya toplasam mı, diye düşünürken önünden 
kırmızı gözlü beyaz bir tavşanın koşarak geçtiğini gördü.  

Bunda şaşıracak hiçbir şey yoktu. Tavşanın kendi kendine “Eyvah! Eyvah! 
Çok geç kalacağım!” diye mırıldanmasının şaşılacak bir olay olması gerektiğini 
düşünüyordu. Fakat bu olay Alis’e o an çok doğal gelmişti.  

Oysaki tavşan yeleğinin cebinden bir saat çıkarıp bakarak hızlı hızlı 
yürümeye başlayınca Alis merakla ayağa fırladı. Şimdiye kadar ne yeleği ne de 
yeleğinin cebinde bir saat olan tavşan görmemişti. 

Tavşanın arkasından koşmaya başladı. Hayvan çalılıkların arasındaki büyük 
bir deliğe girip kayboldu.  

Biraz sonra, Alis de bir daha oradan dışarı nasıl çıkacağını hiç düşünmeden 
tavşanın arkasından büyük deliğe girdi. Tavşan deliği bir tünel gibi dümdüz 
gidiyordu. Fakat birdenbire dik bir eğimle aşağılara doğru kıvrılmaya başladı. Alis 
derin bir kuyuyu andıran tünelde aşağıya doğru yuvarlanıverdi. 

Alis kuyunun mu çok derin olduğunu yoksa kendisinin mi çok yavaş 
düştüğünü anlamaya çalışırken sürekli çevresine bakınmaya ve daha neler 
olabileceğini düşünmeye vakit buluyordu. 

İlk olarak kuyunun dibine baktı. Fakat orası göz gözü görmeyecek kadar 
karanlıktı. Sonra kuyunun duvarlarına göz attı. Duvarlarda bir sürü dolaplar ve 
raflar vardı. Ayrıca etrafta epeyce harita ve tablo bulunuyordu. Aşağıya doğru 
inerken rafın birinden üzerinde “Portakal reçeli” yazan bir kavanoz yakaladı. 
Fakat kavanozun boş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Kavanozu 
aşağıya atmayı tasarlıyordu ki onun, birinin kafasına düşüp öldürebileceğini 
düşünerek önünden geçtiği başka bir rafa koydu. 

“Eh!” diye düşündü. “Böyle bir düşüşten sonra evdeki merdivenlerden 
düşsem bana mısın demem! Kim bilir bizimkiler beni ne kadar cesur bulurlar. 
Damdan bile düşsem ağzımı açmam artık.” 
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Alis aşağıya doğru düşmeye devam ediyordu. Acaba bu düşme hiç 
bitmeyecek miydi? “Ne biçim kuyu bu, bunun dibine varamayacak mıyım ben?” 
diye düşündü. 

“Acaba kaç kilometre düştüm? Herhalde dünyanın merkezine yaklaşıyor 
olmalıyım. Sanırım dört bin kilometre falan olmalı.” diye bağırarak söylendi. 

Alis okulda buna benzer bir şeyler öğrenmişti. Fakat çevresinde onu 
dinleyecek kimse olmadığından bilgisini uzun uzadıya göstermek için iyi bir fırsat 
sayılmazdı, ama olsun, onun için faydalı bir egzersizdi. 

“Evet, mesafeyi iyi hesapladım. Ama kim bilir hangi enlem ya da boylama 
vardım?” 

Alis’in ne enlem ne de boylam hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yine de bunların 
ilgi çekici, güzel sözcükler olduğunu düşünmüştü. 

Düşüncesine şöyle devam etti: 

“Acaba dünyayı öbür tarafından delip çıkacak mıyım? Tepe üstü yürüyen 
insanların arasına çıkmak amma tuhaf olur! Onlar Antipatiler olmalı!” 

Alis bu defa kendisini dinleyen kimse bulunmadığına sevindi. Çünkü 
söylediği kelimenin doğru olmadığından emindi. 

“Onlara hangi ülkede olduğumu sorabilirdim. Bir dakika bayan, burası Yeni 
Zelanda mı yoksa Avustralya mı?” 

Bu sözleri söylerken, bir yandan da saygıyla eğilip selam vermeyi denedi. 
Fakat boşlukta selam vermesini onun tepetaklak gelmesi anlamında kabul 
edebilirsiniz. 

“Ülkenin adını soracak olursam beni kara cahil bir kız sanabilirler. En iyisi 
sormamam gerektiği. Belki ülkenin adı görünür bir yerlerde yazılıdır.” 

Yapacak bir şeyi olmadığından kendi kendine düşünmeye devam etti: 

“Dinah bu gece beni ne kadar arar!” Dinah onun kedisiydi. “Sanırım ki bu 
akşam senin yanında olamayacağım. Öğleden sonra ona sütünü vermeyi 
unutmazlar umarım. Dinah, senin yanımda olmanı ne kadar çok isterdim. 
Boşlukta fare olmaz ama senin için yarasa yakalayabilirdim. Yarasalar da farelere 
benzer bir şey olmalı. Yalnız, kediler yarasa yer mi acaba?” diye düşünürken 
uykusu gelmişti. 

Alis uykuya dalmak üzere iken düş görmeye başlamıştı. Uyku hâlinde 
sesleniyordu: 

“Kediler yarasa yer mi? Yarasalar kedi yer mi?” Bir ara düşünde Dinah ile el 
ele yürüdüğünü görmeye başladı. Ciddi bir sesle ona: 
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“Dinah, bana doğruyu söyle, hiç yarasa yedin mi?” Tam o sırada ‘‘Küt!’’ diye 
kuru yapraklardan bir yığının üzerine düşmüştü.  

Alis’e hiçbir şey olmamıştı. Bir an sonra ayağa fırladı. Kafasını kaldırıp yukarı 
baktı. Fakat orası zifiri karanlıktı. Önünde ise uzun bir geçit vardı. Alis bir de ne 
görsün? Beyaz tavşan onun önündeydi ve bütün hızıyla koşuyordu. Hayvan 
geçitten hızla uzaklaşmaya başladı. Kaybedecek bir an bile yoktu. Alis rüzgâr gibi 
hızlı hızlı onun arkasından koşmaya başladı. Fakat tavşan şöyle söyleyerek gözden 
kayboldu: 

“Vah benim kulaklarım, vah benim bıyıklarım! Çok geç kaldım.” 

Alis kendini uzun, basık, tavanından sarkan bir sıra lamba ile aydınlanmış bir 
geçitte buldu. Geçidin dört bir yanında bir sürü kapı vardı. Fakat kapıların hepsi 
kilitliydi. Alis, her ne kadar bunları teker teker açmaya çalıştıysa da açamadı. 
Geçidin ortasına doğru yürüdü. Üzgün üzgün buradan nasıl çıkacağını 
düşünmeye başladı. 

Birdenbire karşısına üçayaklı camdan küçük bir masa çıkıverdi. Masanın 
üzerinde küçük altın bir anahtar duruyordu. Alis bu anahtarın kapılardan birine 
ait olduğunu düşündü. 

Fakat öyle olmadı. Anahtar delikleri, anahtardan oldukça büyüktü. 
Kapılardan hiçbirini açamadı. 

İkinci kez geçitte dolaşırken, önceden fark etmemiş olduğu duvara gerilmiş 
alçak bir perde gördü. Perdenin arkasında kırk santim yüksekliğinde bir kapı 
vardı. Alis elindeki altın anahtarı bu kapıda denedi. Sonunda anahtarın uyduğu 
bir kapı bulduğuna çok sevindi. 

Alis kapıyı açınca karşısına fare deliğinden büyük olmayan bir geçit çıktı. 
Yere diz çökerek geçidin öbür ucuna doğru baktı. Orada şimdiye kadar eşine 
rastlamadığı güzellikte bir bahçe duruyordu. Bu karanlık geçitten çıkıp o güzel 
çiçeklerin ve fıskiyelerin olduğu bahçede dolaşmayı öyle candan istiyordu ki. 
Oysaki kapının deliğinden başını bile içeri sokamıyordu. 

Zavallı Alis, “Başımı oradan geçirsem bile omuzlarımı geçiremedikçe hiçbir 
yararı olmaz. 

Keşke bütün gövdemle bir teleskop gibi içeri, içime kapanıversem. İşe nasıl 
başlayacağımı bilsem başarırdım belki.” diye düşündü. Alis şimdiye kadar öyle 
garip şeyler görmüştü artık olanaksız sayılan pek az şey kaldığını sanıyordu. 

Küçük kapının yanında dikilmenin hiçbir anlamı yoktu. Tekrar masanın 
yanına döndü. Orada başka bir anahtar ya da hiç olmazsa insanların teleskop gibi 
açılıp kapanmalarını öğreten bir kitap bulabileceğini ümit ediyordu. Masaya doğru 
yürüdü. Fakat bu kez masanın üzerinde küçük bir şişe buldu. 
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“Eminim bu şişe az önce burada değildi!” diye mırıldandı. 

Şişenin boynunda kâğıt bir etiket vardı. Etiketin üzerinde güzel ve büyük 
harflerle “İÇ 

BENİ!” yazılıydı. 

Alis hiç acele etmedi. Şişedekini hemen içmek niyetinde değildi. 

“Önce iyice bir bakayım, şişenin üzerinde zehir kelimesi yazılmış olmasın.” 

Çünkü o, en basit öğütleri bile tutmadıkları için elleri yüzleri yanan, vahşi 
hayvanlar tarafından parçalanan ya da başına daha garip olaylar gelmiş çocuklara 
dair bir sürü hikâye biliyordu. 

Bu basit kurallardan birkaçını aklına getirdi. 

“Eğer ateşte kızdırılmış bir maşayı tutacak olursanız eliniz yanar. Eğer 
parmağınızı kesecek olursanız kan çıkar. Ve eğer üzerinde zehir yazılı bir şeyi 
içerseniz eninde sonunda zehirlenirsiniz.” 

Fakat şişenin üzerinde zehirli olduğuna dair hiçbir yazı yoktu. Alis şişedeki 
suyu tattı ve tadını beğendi. Tadı vişneli pastaya, kremaya, hindi kızartmasına, 
karamelaya, kiraz reçeline, kızarmış tereyağlı ekmek karışımına benzeyen şişedeki 
suyun hepsini bitirdi. 

“Ne tuhaf bir duygu!” dedi. “Bir teleskop gibi kapanıyorum sanki!” 

Duygusu gerçekten doğruydu. Çünkü artık boyu yirmi beş santim kadar 
olmuştu. Artık o güzelim bahçeye açılan küçük kapıdan geçebilecek hâle geldiğini 
görünce çok sevindi. Ama bir iki dakika bekleyerek daha fazla kısalıp 
kısalamayacağını anlamak istedi. 

“Belki de sonunda bir mum gibi eriyerek yok olurum. Acaba o zaman neye 
benzerim?” diye söylendi. Mum eridikten sonra alevinin nasıl olduğunu 
hatırlamaya çalıştı. Fakat ömründe böyle bir şey görmemişti. 

Biraz sonra daha fazla küçülmeyeceğini anlayarak bahçeye çıkmaya karar 
verdi. Fakat ne yazık ki kapıya yaklaşınca anahtarı masanın üzerinde unuttuğunu 
gördü. Tekrar masanın yanına döndü. Artık anahtara yetişmesi mümkün değildi. 
Camın altından anahtarı görebiliyordu.  

Masanın ayaklarından birine tırmanmaya çalıştı. Ama bir türlü beceremedi. 
Çünkü masanın ayakları oldukça kaygandı. Tırmanmaktan yorulana kadar uğraştı. 
Sonunda başaramayacağını anlayınca yere çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya 
başladı. 

Alis biraz sonra kendi kendine söylenmeye başladı. 
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“Hadi hadi, neye yarar sanki böyle ağlamak? Hemen şu ağlamanı kessen iyi 
edersin.” 

Alis sık sık kendi kendine böyle güzel öğütler verirdi. Ama onları tuttuğu 
pek söylenemezdi. Bazen kendini öylesine azarlardı ki gözlerinden yaşlar gelirdi. 
Hatta bir keresinde kendi kendine oynadığı kroket oyununda hile yaptığı için 
kendisini tokatlamıştı. Çünkü o garip huylu bir çocuktu. Kendini iki şahsiyetli biri 
olarak görmeye çok meraklıydı. 

Zavallı Alis, “Şimdi iki kişiymiş gibi davranmanın ne anlamı var! Aslında şu 
kalan kısımlarımla doğru dürüst bir kişi bile etmem.” diye düşündü. 

Tam bu sırada masanın altında küçük bir cam kutu gördü. Kutuyu açtı ve 
içinde kuş üzümleriyle “YE BENİ!” yazılmış minik bir meyveli çörek gördü. 

Alis kendi kendine “Bunu yesem iyi olur.” dedi. “Belki boyum tekrar uzar 
ve ben de anahtara yetişirim, eğer daha da küçülürsem kapının altından geçerim. 
Yani her iki hâlde de bahçeye çıkabilirim. Hangisi olursa olsun, gerisi beni 
ilgilendirmez.” 

Meyveli çörekten küçük bir parça kopararak ağzına attı. Endişe içinde, 
“Acaba büyüyor muyum, yoksa küçülüyor muyum?” diye söylendi. Bunu anlamak 
için elini başına koydu. Fakat aynı boyda kaldığını görünce epey şaşırdı. Gerçi kek 
yiyenlerin boyu uzar diye bir kural yoktu ama Alis olağanüstü şeylere öylesine 
alışmıştı ki olayların normal olarak gelişmesini aptalca ve can sıkıcı bulmuştu. 

Bunun üzerine elindeki meyveli çöreğin hepsini çiğnemeden yutmaya 
başladı. 

(...) 

Lewis CARROLL (Levis Kerıl) 

(Çeviren: Ziya GÖKALP) 

(Kısaltılmıştır) 
 



 

105 

Çalışmanın Nasıl Yapılacağına İlişkin Öğrenci Yönergesi 

Sevgili Öğrencim, 

Aşağıda “Alis Harikalar Diyarında” isimli okuma metnine dayalı hazırlanmış 
sorular yer almaktadır. Senden öncelikle bu soruları defterine yapıştırmanı daha 
sonra her bir sorunun yanıtını defterine yazmanı bekliyorum. Bunun için “Alis 
Harikalar Diyarında” metnini dikkatlice okumalısın. Gerekirse metni birkaç kez 
okuyabilirsin. Daha sonra soruların yanıtlarını defterine yazmalısın. Yanıtlarını 
yazarken, her bir soru için “En Doğru Yanıt” olabilecek anlatımı tercih etmelisin. 
Bunun için; 

Yanıtını ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille yazmalısın. 

Yazının güzel ve okunaklı olmasına özen göstermelisin. 

Yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmelisin. 

Bu çalışma senin okuduğunu anlama becerinde daha fazla gelişim sağlamak 
amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle çalışmayı kimseden destek almadan kendin 
yapmalısın. Bu konuda sana güvenimin tam olduğunu unutmamalısın. 

Başarılar Dilerim. 

   Türkçe Öğretmeniniz 

Çalışma Hakkında Veli Yönergesi 

Değerli Veli, 

Türkçe dersi kapsamında okulda yaptığımız çalışmaların kalıcılığını arttırmak 
ve öğrencilerimizin başarısını olumlu yönde geliştirmek amacıyla bazı etkinlikler 
yapmaktayız. Bu çalışmalardan biri de derste ele alacağımız okuma metinlerine 
dayalı hazırladığımız soruların evde yapılacak çalışmalarla öğrencilerimiz 
tarafından yanıtlanmasıdır. 

Bu kapsamda eve gönderdiğimiz ilk çalışma, “Alis Harikalar Diyarında” 
isimli okuma metniyle ilgilidir. Metin kapsamında öğrencilerimize yanıtlamaları 
için 5 adet soru verilmiştir. 

Sizden özellikle isteğimiz çocuklarınızın bu çalışmayı kendi başlarına 
yapmalarını sağlamanızdır. Onların okuma becerilerinin gelişmesi kendi 
başlarına çaba göstermelerine bağlıdır. Sorulara, çocuklarınızın yerine sizlerin 
yanıt vermeleri onların okuduğunu anlama başarılarındaki gelişimin önünde en 
büyük engeldir. Sorulara verdikleri yanıtlar, okuma başarılarındaki gelişimi izleme 
amaçlı kullanılacağından yanıtlar kesinlikle puanlanmayacaktır. Amacımız onların 
hem anlama hem de yazma becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. 
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Göstereceğiniz özene ve çalışmayı kendilerinin yapmaları yönünde 
vereceğiniz desteğe teşekkür eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız. 
Teşekkürlerimizle 

 

Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu 

Türkçe Öğretmenleri 
� �
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“Alis Harikalar Diyarında” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli 
Puanlama Anahtarları 

Metne göre Alis nasıl bir kişilik özelliğine sahiptir? Bu özelliklere 
metinden bir örnek veriniz. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 

10 

Öğrenci Alis’in iki kişilik özelliğini söyler. Metinden her iki özellik için 
destekleyici örnek bulur. 
Örnek Yanıt: 
Alis “maceraperest” ve “kararlı” bir kişilik özelliğine sahiptir. Alis 
önünden koşarak geçen bir tavşanın arkasından koşarak çalılıkların 
arasındaki büyük deliğe girmesi onun maceraperest kişiliğe sahip 
olduğuna bir örnektir. Alis’in dört bir yanında bir sürü kapı olan bir geçide 
geldiğinde tüm kapıların kilitli olduğunu görmüştü. Alis, bunları teker 
teker açmaya çalıştıysa da açamamasına rağmen yılmadan büyük bir 
kararlılıkla denemeye devam etti. Bu da onun kararlı bir kişiliğe sahip 
olduğunu göstermektedir. 

 Uzak Doğru Yanıtlar 

13 

Öğrenci sadece kişilik özelliklerini bulur ama metinden örneklerle 
desteklemez. 
Örnek Yanıt: 
 

17 
Öğrenci yalnızca bir kişilik özelliğini örnekleriyle birlikte söyler. 
Örnek Yanıt: 
 

 

Alis, karşılaştığı yeni durumlardan korksaydı masalın sonu nasıl 
değişirdi?  

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 

10 
Öğrenci, soğukkanlılığını kaybederek akılcı düşünemeyeceğinden içine 
düştüğü durumdan kurtulamayacağını anlatan bir cevap yazar. 

 Uzak Doğru Yanıtlar 

13 
Öğrenci, çözüm odaklı düşünemeyeceğini anlatan bir yanıt yazar ama 
soğukkanlılığını belirtmez. 

17 
Öğrenci, soğukkanlılığını yitireceğini anlatan bir yanıt yazar ama çözüm 
odaklı düşünemeyeceğini belirtmez. 
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3. Metin 

Bilmeyen Var Mı? 

Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim. Bir 
değil, iki değil, dile kolay tam 10 kıta! Toplam 41 mısra. Olacak iş değil. Zaten 
ezberlemem de mümkün değil. Hem kim ezberlemiş ki hepsini? Bilen varsa 
söylesin! 

― Ali’ciğim neyin var? Yüzünden düşen bin parça, diye seslendi bakkalımız 
Salim Amca. 

― Bin değil, milyon parçayım Salim Amca. 

― Hayırdır evlat? 

― İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezberlemem gerek. Öğretmen ödev verdi. 

― Ne var bunda canım? 

Tam içimden “Söylemesi kolay hadi oku da göreyim!” diye geçirteydim ki 
Salim Amca başladı okumaya. Göz açıp kapayınca kadar on kıta şiiri sular seller 
gibi okudu. Hatta o okurken kırtasiyeci Mehmet Amca çıkıp eşlik etmesin mi? 
Etsin tabii, ne yapalım? Olacak iş değil! 

Dertlerimi alıp yanlarından uzaklaştım şaşkınlıkla. İlk iki kıtada sorun yok. 
Onları zaten biliyorum. Ama daha çok kıta var. İşte böyle, söylene söylene eve 
girdim. Annem de tıpkı Salim Amca gibi: 

― Hayırdır yavrum, yüzünden düşen bin parça, dedi. 

― Bugün yüzümün parçalarını toplayan toplayana anneciğim, dedim. 

Odama geçip başladım çalışmaya. Aman ne çalışma! Durmadan takılıyorum. 
Ah Salim Amca, nasıl da tıkır tıkır okudun öyle! 

Odamda sıkılıp doğru salona geçtim. Ne de olsa ferah yer, belki zihnim açılır.  

― Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış? Şaşarım.  

dedim ve yine takıldım. 

Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı. 

― Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere 
sığmam, taşarım. 

― Sen de mi babaanne, dedim. 

― Ben de mi ne evladım?  
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― Sen de mi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere biliyorsun? 

― Elbette evladım. Ne var bunda? 

― Ne olacak tabii canım. Benimki merak işte. 

Salonu hızla terk edip mutfağa doğru yol aldım. Annem mutfakta çikolatalı 
kek yapıyordu.  

― Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi 
serhaddim var. 

Yine takıldım. Neydi devamı? Annem şak diye yapıştırdı cevabı: 

― Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet” dediğin tek dişi 
kalmış canavar? 

― Sen de biliyorsun değil mi anne hepsini, dedim. 

― Bilmez miyim oğlum, dedi. 

Omuzlarım yer çekimine yenik düşmüş, doğru dedemin yanına vardım. 

― Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu 
hayasızca akın. 

Tabii ki yine takıldım. Haydi Ali haydi, devam et! Bakın bu sefer kim koştu 
imdadıma: 

― Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki 
yarından da yakın. 

Vay be dede! Yıktın beni! Sen de mi? 

Babam günlerdir şıp şıp diye su damlatan musluğu tamir ediyordu banyoda. 
Yanına gittim. Bari şu kenara kıvrılıp çalışayım, dedim. 

― Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce 
kefensiz yatanı. 

Hayır, şimdi olmaz Ali, durma! 

Babam musluğun altında conta sıkarken tamamlamaz mı beni? 

― Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu 
cennet vatanı. 

Hadi buyurun. Ne yani, herkes mi biliyor İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarını? 

“Sana kolay gelsin baba. Ben bir de ablama bakayım.” Deyip ablamın 
odasına geçtim. Nasıl olsa o bu saatlerde kulaklığını takmış müzik dinliyordur. 
Hiçbir şey duymaz. Yerdeki mindere oturdum. Nerede kalmıştım? 
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― Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı 
sıksan şüheda. 

İşte yine o an! Var mı tamamlamak isteyen? Ablam kulaklığını sıyırıp 
kulağından, hemencecik tamamladı dizeleri:  

― Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni 
dünyada cüda. 

Pes diyorum! Bu kadar da olmaz. Amma hava attınız canım! Anladım, 
hepiniz biliyorsunuz. Pişmanım. En başta sorduğum sorumu geri alıyorum ve 
düzeltiyorum: 

Aranızda İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?  

Cevap veriyorum: 

Yok! 

Bizimkiler şaşkın şaşkın bakarken beşikten agu sesi gelmez mi? 

― Kesin bizim ufaklık da başlar İstiklal Marşı’nı okumaya, dedim. Herkesi 
aldı bir gülme. 

― Azıcık sabret Sareciğim. Ben sana öğreteceğim hepsini. 

Sonraki gün sınıfta çıkıp okudum İstiklal Marşı’nı. Hem de tıpkı Salih Amca, 
Mehmet Amca, annem, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi. İşte böyle gür 
sesle: 

― Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır Hakk’a tapan 
milletimin istiklal. 

 

Elif AKARDAŞ 
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“Bilmeyen Var mı?” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli Puanlama 
Anahtarları 

Metnin ana kahramanı, metnin başından sonuna nasıl bir değişim 
geçirmiştir? Yazınız. 

 
Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 

10 

Öğrenci, Ali’nin ödevi aldığında yaşadığı duygularla, yakın çevresindeki 
insanların kendisine gösterdiği davranışlardan sonra ki duygu ve 
düşüncelerindeki değişimi yazar. 
Örnek Yanıt: 
 

 Uzak Doğru Yanıtlar 
  

 

 

Bu metin güçlüklerin üstesinden gelme konusunda size nasıl bir mesaj 
vermektedir? Düşüncenizi yazınız. Metinden düşüncenize bir örnek veriniz. 

 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

10 

Öğrenci, güçlüklerin üstesinden gelmeyle ilgili bir düşüncesini yazar ve 
metinden bir örnek verir. 
Örnek Yanıt: 
Karşılaştığımız güçlükler karşısında şikayet etmemek gerekir. Çevremizde 
güçlükleri aşmada yardımcı insanlar vardır, onlar örnek alınabilir. Ali, 
başarılması zor bir durum ile karşı karşıya kalmıştır. Çevresinden aldığı 
destek ile bu zorluğu aşmayı başarmış ve ödevini başarılı bir şekilde 
tamamlamıştır. 

 Uzak Doğru Yanıtlar 
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4. Metin 

 Dersimiz Atatürk 

(Öğrencilere film olarak izletilmiştir.) 

https://www.youtube.com/watch?v=bOzC3g6wamU 

“Dersimiz Atatürk” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli Puanlama 
Anahtarları 

Filmde Mustafa Kemal Atatürk, eline geçen her iki kuruştan biriyle kitap 
aldığını söylemektedir. 

Bu durum Atatürk’ün hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir? 
Bu özellik Atatürk’ün yaptığı işlere ve verdiği mücadeleye nasıl bir katkı 
sağlamıştır? En az birkaç cümle ile yazınız. 

 Filmde Atatürk, Kurtuluş Savaşı bittiğinde kurtuluşa giden yolda silahlı 
mücadelenin biteceğini ancak uygarlık mücadelesinin başlayacağını 
söylemektedir. 

Atatürk bu sözleriyle ne anlatmak istemektedir? En az birkaç 
cümleyle yazınız. 
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Yazılı Anlatım Etkinliği 

15 Temmuz 

(Ders kitabındaki ilgili metin dikkate alınarak hazırlanmıştır.) 

Adınız ve Soyadınız :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sınıfınız :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sevgili Öğrenciler; 

Aşağıda bir kompozisyon konusu yer almaktadır. Sizden “Değerlendirme 
Ölçütleri”ni dikkate alarak bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir. Bunun 
için; 

• Kurtuluş Savaşı’yla ilgili bilgilerini gözden geçirebilirsin. 

• Ekte verilen görüş yazısı nedir? yazısını okuyabilirsin. 

 

Bir ulusun sahip olduğu en önemli şey vatanıdır. Bayrak ise vatanın 
bağımsızlığının sembolüdür. Vatan topraklarında bayrak dalgalandıkça bir ulus 
varlığını koruyabilmiştir demektir. Sizin de bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı Türk 
ulusunun vatanını korumak için verdiği en büyük sınavdır. Mustafa Kemal 
Atatürk, üstün zekâsı ve ileri görüşlülüğü sayesinde bu savaşı mükemmel bir 
şekilde yönetmiş ve sonunda ulusunu zafere kavuşturmuştur. Ayrıca Türk ulusu 
15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi zor zamanlarında kadın-erkek, yaşlı-genç 
herkes vatanını tehlikelerden korumuştur. Vatan sevgisi çalışmaktır, başarılı 
olmaktır ve ülkeyi bilimde, sanatta, tarımda, sanayide ileriye götürmektir. 

Yukarıdaki açıklamaları göz önünde bulundurunuz ve bir gazetenin 
sizden köşe yazısı istediğini düşününüz. Bu bilgiler ışığında “vatan 
sevgisi”ni anlatan bir makale yazınız.  

 
Değerlendirme Ölçütleri 
••� Başlık (yazdığınız kompozisyonu en iyi anlatan ve mesajı en iyi veren çarpıcı bir 

başlık yazma) 
•� Anlama (içeriği farklı bakış açısıyla ve sözcüklerle zenginleştirme, konu 

bütünlüğüne uyma) 
•� Anlatım (açık, anlaşılır, akıcı ve ilgi çekici bir dil kullanma) 
•� Yazım Kuralları (yazım ve noktalama kurallarına uyma) 
•� Yazı Güzelliği (düzgün ve okunaklı bir yazı ile yazma) 
•� Sayfa Düzeni (sayfaya dört köşeden aynı ölçüde boşluk bırakma) 

 



 

114 

Kompozisyon Hakkında Bilgi 

Kompozisyon Nedir? 

Kompozisyon, bilgi ve deneyim sahibi olduğunuz, ilginizi çekebilecek 
konularda bir ya da birkaç sayfadan oluşun yazı yazma işidir. Kompozisyonun 
öncelikli amacı, siz öğrencilerimizin bilgilerinizi kullanmanızı sağlamak ve 
kendinize olan güveninizi geliştirmektir. Kompozisyonun asıl amacı derste ele 
alınan konuda bilinçlenmektir. 

Kompozisyon yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar: 

1. Kompozisyon yazılacak konuda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bilgileri 
tazelemek ve zenginleştirmek için okumalar yapabilir, düşüncelerinizi geliştirici 
araştırmalar yapabilirsiniz. Hangi kaynakları okuyacağınız konusunda 
öğretmenlerinizden ya da aile bireylerinden destek alabilirsiniz. 

2. Unutmayın büyük yazarlar düşüncelerini açıklamak, görüşlerini kabul 
ettirmek için yazarlar. 

3. Kompozisyonda başarı, yazmaya ve yazılacak konuya ilgi duymakla 
başlar. 

4. Kompozisyon yazmak yüzmek, basketbol oynamak, gitar çalmak gibi 
mutlaka çalışarak yani yazarak öğrenilir. Bunun için bol bol deneme yapmak 
gerekir. 

5. Kompozisyon yazımında “sorumluluk duygusu” çok önemlidir. 
Yazınızın iyi olması için çaba harcamalısınız. 

6. Başaracağınız konusunda kendinize mutlaka güvenin. 

7. İyi bir kompozisyon yazabilmek için konu bütünlüğüne, anlatımın 
düzenli ve planlı olmasına, yazım ve anlatım hatalarının olmamasına dikkat ediniz. 

8. Planlı olmak ve belli bir plan çerçevesinde düşünmek sizin düşünme 
gücünüzün de gelişmesini sağlayacaktır. Bu nedenle yazmaya başlamadan önce 
yazınızı nasıl bir planla yazacağınıza karar veriniz. 

9. Yetişkinlerin dilini taklit etmeden, basmakalıp cümleler kullanmadan, 
doğal ve samimi bir şekilde yazmak için çaba harcayınız. İşte o zaman yazı 
tamamen size ait olacaktır. 

Düşünce Yazısı Nedir? 

Bireyi, bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde 
düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, haber vermeyi 
amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Düşünce yazıları çoğunlukla 
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gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır ve genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı 
türleridir. 

Makale Nedir? 

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak ya da bir 
düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan yazılara makale denir. Makaleler, 
gazetelerde veya dergilerde yayınlanır. Makaleler; bilim, fen, spor, politika, 
ekonomi, kültür, sanat, tarih gibi çeşitli konularda yazıldığı için her makalenin 
edebî özellik göstermesi beklenmez. Önemli olan ortaya atılan fikrin 
kanıtlanmasıdır. 
� �
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Yazılı Anlatım Etkinliğine Ait Puanlama Anahtarı 

Değerli Öğrencim, 

Aşağıda, “Vatan Sevgisi” isimli yazılı anlatım çalışmasına ait bir puanlama 
anahtarı yer almaktadır. Sizden yedi ölçüt düzeyinde yapmış olduğunuz çalışmayı 
değerlendirmenizi istiyoruz. Önce her bir maddeyi dikkatli okuyunuz, sonra 
başarı düzeyini işaretleyiniz. Çalışmanızda ilgili ölçüt yoksa “HİÇ (1)”i, biraz varsa 
“(2)”yi, kısmen ise “(3)’ü, oldukçaysa “(4)’ü, eksiksiz ise “TAM (5)”i çarpı (X) ile 
işaretleyiniz. 

Puanlama yaparken çok önemli bir noktaya dikkat etmenizi istiyoruz: 

Puanlama sırasında lütfen kendinizi tarafsız bir hakem olarak düşününüz. 
Yazınızı yansız ve nesnel olarak puanlayınız. Bu çalışmada başarılı ve eksik 
olduğunuz durumları görmeniz çok önemlidir. Bu çalışmanın en önemli amacı da 
sizin kendinizle ilgili başarı durumunuzu görmenizdir. Şimdi lütfen kimsenin 
puanlamasına bakmadan kendi çalışmanızı puanlayınız ve bitince de 
öğretmeninize teslim ediniz. 

Gerekli özeni ve dikkati gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. 
 

Ölçütler 
Başarı Düzeyi 

HİÇ  TAM 
1 2 3 4 5 

1. 
Başlık 
(Kompozisyonu en iyi anlatan ve mesajı en iyi 
veren çarpıcı bir başlık yazma) 

     

2. 
Anlama 
(İçeriği farklı bakış açısıyla ve sözcüklerle 
zenginleştirme, konu bütünlüğüne uyma) 

     

3. 
Anlatım 
(Açık, anlaşılır, akıcı ve ilgi çekici bir dil kullanma) 

     

4. 
Yazım Kuralları 
(Yazım ve noktalama kurallarına uyma) 

     

5. 
Yazı Güzelliği 
(Düzgün ve okunaklı bir yazı ile yazma) 

     

6. 
Sayfa Düzeni 
(Kâğıt kenarında ve satır aralarında boşluk 
olması) 

     

Eklemek istedikleriniz varsa lütfen yazınız. 
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5. Metin 

Güvercin 

Hindistan’daki büyük bir ormanda bir karga yaşarmış, yuvasının nerede 
olduğunu kimse bilmezmiş. Ağaç dalları arasında bulunan yuvasında etrafı 
seyrederken bir avcının yaklaştığını fark etmiş. Karga avcıyı gözetlemeye 
başlamış. Avcının bir elinde sopa diğer elinde de ağ varmış. Karga bu sevimsiz 
avcıdan iyice şüphelenmeye başlamış. 

Kendi kendine: 
― Bu sevimsiz, çirkin yüzlü avcı galiba beni avlamaya gelmiş. Benim için 

gelmese bile başka bir kuşu avlayacağından eminim.  
Karga, bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış. Avcı bir süre yürüdükten 

sonra düz bir yere gelip ağını sermiş. Ağın üzerine de cebinden çıkardığı buğday 
tanelerini serpiştirmiş. Daha sonra da bir ağacın arkasına gizlenmiş. 

Bir süre geçtikten sonra bir güvercin sürüsü ağın yakınına konmuş. Bu 
güvercinlerin içinde başkanları da varmış. Hazırlanmış tuzağı fark edemeyen 
güvercinler buğday tanelerini yemeye başlamışlar. Ne var ki bu ziyafetleri uzun 
sürmemiş. Hemen ağlara yakalanmışlar. Güvercinlerin yakalandığını gören avcı 
sevinçle onlara doğru koşmaya başlamış. Avcının kendilerine doğru sevinç 
çığlıkları atarak koştuğunu gören güvercinler korkmuşlar. Bu korkuyla da kanat 
çırpmaya başlamışlar. 

Güvercinlerden bazıları da bağırıp çağırarak ağlamaya başlamış. 
Güvercinlerin başkanı: 

― Kardeşlerim, beni dinleyin! Hep bir ağızdan bağırmayın. Herkes kendi 
başına kurtulmayı da düşünmesin. Böyle yaparsanız hemen avcının eline 
geçersiniz. Avcıya yakalanmak istemiyorsanız benin dinleyin. Hep birlikte hareket 
etmeliyiz. Birlikte hareket ederek avcıdan kurtulabiliriz. 

Güvercinler, başkanlarını dinlemişler. Güvercinlerden biri heyecan içinde 
sormuş: 

― Peki ne yapmamız gerektiğini bize söyler misin? 
Güvercinlerin başkanı: 
― Aynı anda hep birlikte kanat çırpmalıyız. Böyle yaparsak ağla birlikte 

havalanmayı başarabiliriz. 
Tüm güvercinlerin kabul etmesiyle birlikte aynı anda kanat çırparak 

havalanmışlar.  
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Güvercinlerin ağla birlikte göğe yükselişini gören kötü kalpli avcı çok 
üzülmüş. O da güvercinlerin arkasından koşmaya başlamış.  

Karga da bulunduğu yerden olup bitenleri seyrediyormuş. Ama durumu çok 
merak eden karga, güvercinlerin arkasından onların gittiği yöne doğru uçmaya 
başlamış. O esnada ağla birlikte hareket eden güvercinlere başkanları: 

― Arkadaşlar! Biliyorum, hepimiz bu şekilde çok yoruluyoruz. Ama biraz 
daha dayanmalıyız. Aynı zamanda da tarlaların üzerinden uçmamalıyız; çünkü 
avcı bizi takip ediyor. 

Güvercinler sormuşlar: 
― Peki, avcının bizi takip etmemesi için ne yapmalıyız? 
Başkan: 
― Tarlaların üzerinden değil de şehrin üzerinden uçmalıyız. Böylece izimizi 

kaybettirmiş oluruz. Daha sonra da şehir dışında yaşayan bir fare arkadaşım var, 
ona gideriz. O ağları kemirmek suretiyle bizi kurtarabilir, demiş. Başkanlarının bu 
sözleriyle kurtulacaklarına inanan güvercinler hemen yön değiştirerek şehrin 
üstünden uçmaya başlamışlar. Güvercinleri gözden kaybeden avcı daha sonra 
onları takip etmekten vazgeçmiş. Güvercinler topluca kanat çırpıp uçarak Zeyrek 
isimli farenin bulunduğu yere gelmişler. Bu fare, çok akıllı birisiymiş. 

Güvercinlerin başkanı: 
― Zeyrek kardeş! Cevap ver, yerinde misin? 
Zeyrek: 
― Kimsin? Benden ne istiyorsun? 
Güvercinlerin başkanı: 
― Ben senin güvercin arkadaşınım, dışarı çıkabilir misin? Sana çok ihtiyacım 

var. 
Arkadaşını sesinden tanıyan fare hemen dışarı çıkarak durumu görmüş.  
Güvercinlerin başkanı başlarından geçen olayı anlattıktan sonra: 
― Bizi bağlayan ağları kemirmeni istiyorum, demiş. Güvercinlerin 

başkanının bu sözleriyle fare, başkanın yakalandığı yerden ağları kemirmeye 
başlamış. Başkan, bu duruma karşı çıkarak: 

― Fare kardeş! Önce arkadaşlarımı kurtarmanı rica ediyorum. İşe benden 
başlarsan yorulup işi bırakabilirsin. O zaman da arkadaşlarımdan bir kısmı 
kurtulamaz. Bu nedenle işe önce onlardan başlamalısın, demiş. 
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Fare ağları kemirme işine önce diğer güvercinlerden başlamış. En son olarak 
da güvercinlerin başkanını kurtarmış. Tüm güvercinler sevinç çığlıkları atmaya 
başlamışlar. Fare dostlarına da çok teşekkür ederek oradan ayrılmışlar. 

Tüm olaya şahit olan karga diğer kargaları etrafına toplamış ve gördüklerini 
uzun uzun anlatmış. Meraklı bir karga dayanamamış, 

― Acaba güvercinler neden başarılı oldu? diye sormuş. 
Karga bu soruya çok güzel yanıtlar vermiş. 

Beydeba 
 
 
Metindeki Bazı Yeni Sözcükler Ve Anlamları 

Ağ : İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış 
örgü. 

Kemirmek : Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak. 
Tuzak : Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya 

düzenek. 
Ziyafet : Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin 

bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen. 
Şüphelenmek : Kuşkulanmak, kuşku duyma işi.  
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“Güvercin” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli Puanlama 
Anahtarları 

Bu metnin ana karakteri kimdir? Ana karakteri birkaç cümle ile tarif ediniz. 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, metnin ana karakterinin güvercinlerin başkanı olduğunu 
yazar ve onun üç özelliğini kararlı olması, iyimser olması, cesur olması, 
akıllı, akılcı olması, lider olması, arkadaşlık kurabilmesi, çözüm odaklı 
olması, problem çözmeye açık olması vb. anlamlara gelen sözcüklerle tarif 
eder. 
Örnek Yanıt: 
Metnin ana karakteri güvercinlerin başkanıdır. Ana karakterin üç 
özelliği akılcı olması, cesur olması ve lider karakterli olmasıdır.  

10 

 Uzak Doğru Yanıt  

13 

Öğrenci, metnin ana karakterinin güvercinlerin başkanı olduğunu 
yazar ve onu iki özelliği ile tarif eder. 
Örnek Yanıt: 
Metnin ana karakteri güvercinlerin başkanıdır. Ana karakterin iki 
özelliği akılcı olması ve sorumluluk almasıdır. 

7 

17 

Öğrenci, metnin ana karakterinin güvercinlerin başkanı olduğunu 
yazar ve onu bir özelliği ile tarif eder. 
Örnek Yanıt: 
Metnin ana karakteri güvercinlerin başkanıdır. Ana karakterin 
özelliği ise lider karakterli olmasıdır. 

4 

20 
Öğrenci, genel bir yanıt yazar 
Örnek Yanıt: 
Başkan arkadaşlarını kurtardı. 

2 

50 Boş Yanıt 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 
Öğrenci, metin içinde olan fakat sorunun yanıtı olmayan bir yanıt 
yazar. 0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, maddede yazılması beklenen cevapla mantıksal ilgisi 
olmayan yanıt yazar. 0 

71 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 0 
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Metinde güvercinler, içine düştükleri zor durumdan birlik içinde hareket 
ederek kurtulmayı başardılar. 

Siz de buna benzer bir olayı kendi ya da bir tanıdığınızın yaşamından 
örnek vererek yazınız.   

 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, tek başına üstesinden gelinemeyecek bir durumun altından 
başkalarıyla dayanışma içinde hareket ederek kalkılabileceğini 
anlatan bir yanıt yazar ve bu duruma kendi yaşamından ya da bir 
tanıdığının yaşamından örnek verir. 
Örnek Yanıt: 

10 

 Uzak Doğru Yanıt  

13 

Öğrenci, tek başına üstesinden gelinemeyecek bir durumun altından 
başkalarıyla dayanışma içinde hareket ederek kalkılabileceğini 
anlatan bir yanıt yazar ve bu duruma kendi yaşamından ya da bir 
tanıdığının yaşamından örnek verir ancak örnekte eksiklik vardır. 
Örnek Yanıt: 

7 

17 

Öğrenci, tek başına üstesinden gelinemeyecek bir durumun altından 
başkalarıyla dayanışma içinde hareket ederek kalkılabileceğini 
anlatan bir yanıt yazar ama bu duruma örnek vermez. 
Örnek Yanıt: 

4 

20 
Öğrenci, genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 2 

50 Boş Yanıt  

 Yanlış Yanıtlar  

60 
Öğrenci, metin içinde olan fakat sorunun yanıtı olmayan bir yanıt 
yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, maddede yazılması beklenen cevapla mantıksal ilgisi 
olmayan yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

71 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

  



 

122 

6. Metin 

Püf Noktası 

�

Püf 
Noktası 

Vaktiyle testi ve çanak çömlek imal edilen kasabalardan birinde, uzun yıllar 
bu meslekte çalışan bir çırak, kalfa olup artık kendi başına bir dükkân açmayı arzu 
eder olmuş. Ne yazık ki her defasında ustası ona: 

 ― Sen, demiş, daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun, biraz daha emek 
vermen gerekiyor. 

Ustanın bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa, artık dayanamaz ve 
gidip bir dükkân açar. Açar açmasına da yeni dükkânında güzel güzel yaptığı 
testiler, küpler, vazolar, sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen orasından 
burasından yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir türlü bu çatlamaların 
önüne geçemez. Nihayet ustasına gider ve durumu anlatır.  

Usta:  

 ― Sana demedim mi evladım; sen bu işin püf noktasını henüz 
öğrenmedin. Bu sanatın bir püf noktası vardır. 

  Usta bunun üzerine tezgâha bir miktar çamur koyar ve:  

 ― Haydi, der, geç bakalım tezgâhın başına da bir testi çıkar. Ben de sana 
püf noktasını göstereyim. 

Eski çırak ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye 
başladığında usta önünde dönen çanağa arada sırada “püf” diye üfleyerek zamanla 
testiyi çatlatacak olan bazı küçük hava kabarcıklarını patlatıp giderir. Böylece çırak 
da bu sanatın püf denilen noktasını öğrenmiş olur. 

Her sanatın incelik gereken nazik kısmına da o günden sonra püf noktası 
denilmeye başlanır. 

 

İskender PALA 
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“Püf Noktası” Metnine Ait Sorular ve Dereceli Puanlama Anahtarı 

Metnin konusu nedir? Yazınız. 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, yazarın metinde ne anlattığını, hangi olay üzerinde daha 
çok durduğunu anlamlı bir ifadeyle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Metnin konusu bir ustanın çırağına/kalfasına bir işin püf noktasını 
öğretmesi hakkındadır. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 
Öğrenci, her işin bir püf noktası olduğunu yazar. 
Örnek Yanıt: 
Metnin konusu “her işin bir püf noktası olduğu” hakkındadır. 

7 

17 
Öğrenci, ustanın işin püf noktasını bildiğini anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Metnin konusu “ustaların işlerini iyi bildiği” hakkındadır. 

4 

20 

Öğrenci, kalfanın işin püf noktasını bilmediğini anlatan bir yanıt 
yazar. 
Örnek Yanıt: 
Metnin konusu “kalfanın işi iyi bilmediği” hakkındadır. 

2 

50 Boş 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 
Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar.  
Örnek Yanıt: 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

72 
Öğrenci, parçayı özetler ya da parçadan aynen alınmış ifadeler 
yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

Metnin Konusu Nasıl Bulunur? 

Bir yazıda “konu” yazıda ele alınan, üzerinde en çok durulan olay ya da 
durumdur. Metni okuduktan sonra, “Bu metinde ne anlatılıyor, yazar neden söz 
ediyor?” sorusunu sorduğumuzda, yanıt metnin konusunu vermektedir. 

Örnek: 

Atatürk, çocukları çok severdi. Onları oyun oynarken izlemekten mutluluk 
duyardı. O, çocukların oyuna ve spora ihtiyacı olduğunu bilirdi. Geleceğin 
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büyükleri olan çocukların iyi yetiştirilmesini isterdi. Savaştan çıkmış bir ülkeyi 
yönetirken, çocuklara bayram hediye etmeyi unutmadı. Başka bir deyişle o, tüm 
çocuklara değer verdiğini her zaman hissettirdi. 

Yukarıdaki metnin konusu nedir? 

Yanıt: Atatürk'ün çocuk sevgisi. 
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Öyküde anlatılan ustanın ve çırağın farklı özellikleri nelerdir? İki farkı 
özelliğini karşılaştırarak yazınız. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, usta ve çırağı iki farklı özellik yönünden karşılaştırır. 
Örnek Yanıt: 
Usta ve çırağın iki farklı özelliği şunlardır: 
Usta sabırlı – çırak sabırsız, aceleci 
Usta bilgili – çırak öğrenmesi gereken şeyler var 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci, usta ve çırağı farklı iki özellik yönünden karşılaştırır, 
ancak bu karşılaştırmalardan birini hatalı yapar. 
Örnek Yanıt: 
Usta ve çırağın iki farklı özelliği şunlardır: 
Usta sabırlı – çırak sabırsız, aceleci / Usta bilgili – çırak saygısız 

7 

17 

Öğrenci, usta ve çırağı bir farklı özellik yönünden karşılaştırır. 
Örnek Yanıt: 
Usta ve çırağın farklı özelliği şöyledir: 
Usta sabırlı – çırak sabırsız, aceleci 

4 

20 
Öğrenci karşılaştırma yapmadan genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Çırak ustasının sözü dinlemiyor, acele ediyor. 

2 

50 Boş 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 
Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan cümle 
yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

72 
Öğrenci, parçayı özetler ya da parçadan aynen alınmış ifadeler 
yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

Karşılaştırma Nedir? 

Karşılaştırma, aralarında ilişki bulunan insanları, varlıkları, nesneleri ya da 
kavramları ortak (benzer) ya da farklı yönleriyle anlatmaktır. Varlıklar ve 
kavramlar karşılaştırılırken cesur-korkak, tembel-çalışkan, karamsar-iyimser, 
sağlam-dayanıksız, genç-yaşlı vb. yönlerden karşılaştırılır. Bu yolla varlık ya da 
kavram daha somut şekilde anlatılmış olur. 
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Örnek: 

Hikâye; olay, kişiler ve mekân yönüyle sınırlı bir türdür. Onun bu özelliği sayfa sayısına 
da yansır ve bu nedenle çoğunlukla hikâyeler üç beş sayfa olur. Bu nedenle kişiler ve olaylar 
derinlemesine ele alınamaz. Bir roman ise yüzlerce sayfadan oluşabilir. Romanda olay, mekân 
ve kişiler ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Kişiler fiziksel ve ruhsal bakımdan ayrıntılı biçimde 
tanıtılır. 

Hikaye ve romanın bir farklı özelliğini karşılaştırarak yazınız 

Yanıt: Hikâyede olay, kişiler ve mekân yönüyle sınırlıdır. Roman olay, kişiler ve 
mekân yönünden ayrıntılıdır. 
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7. Metin 

Bir Dahiyle Konuşmak 

 

 

 

BİR DÂHİYLE 
KONUŞMAK 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 

 

(…) 

Prof. Oktay Sinanoğlu ile 1997 yılında tanıştım, gazetecilik yapıyordum ve 
bir dergide kendisiyle bilim dünyası hakkında yapılan bir söyleşiyi okumuştum. 
“Türkçe eğitim yapılmazsa bilim olmaz.” diyen Sinanoğlu, defalarca 
televizyonlara çıkmış, gazete ve dergi yazılarıyla gündeme gelmişti. Ve ben ne 
yazık ki ondan haberdar değildim; üstelik, dünyanın el üstünde tuttuğu bu bilim 
adamı Yale (Yeyl) Üniversitesindeki görevini artık Türkiye merkezli yürütüyordu. 
Dönem dönem öğrencilerini takip etmek için ABD’ye gidiyordu. Yeniden Yale’e 
gitmeden önce, şansım yaver gitti ve onunla telefonla görüşerek randevulaştık. 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesinin devlet dairesini andıran 
koridorlarından odasına ilerlerken merak içindeydim. Heyecanın içinde biraz 
korku olan bir merak... Söyleşi, dokusu farklı birini müjdeliyordu. Yanılmamıştım.  

(...)  

Oktay Sinanoğlu, dünyada bir Türk bilim adamı olarak kendini kabul 
ettirmenin ötesinde ürettiği teoriler, çözdüğü kuramlarla çığır açmış birisi. 1962 
yılında, henüz 26 yaşındayken -bürokratik işlemler iki yıl sürdüğü için gazetelere 
28 yaşında diye geçse de, Yale Üniversitesinde “en genç profesör” unvanını 
aldıktan sonra “Yale’de Bir Harika Türk”, “Altın Çocuk”, “Bilimin Harika 
Çocuğu” manşetleriyle dünyaya tanıtılıyor. 

Yıllarca çözülemeyen teorileri son derece basit bir şekilde bilim dünyasına 
kazandırıyor. Pek çok alanda öncü oluyor, -Türkçe’nin korunması da dâhil- 
ödüller alıyor. İki kere Nobel’e aday gösteriliyor. Bilim dünyasına değerli bilim 
adamları yetiştiriyor. Bilimsel alanda yaptığı son derece önemli işler dışında 
hayatını eğitimin Türkçe yapılmasının önemine ve Türk kimliğinin hak ettiği yere 
gelmesine adıyor. Tüm bilgisini, birikimini Türkiye için kullanmak üzere savaş 
veriyor. Türkiye’de birçok üniversitenin kuruluşunda yer alıyor, araştırma 



 

128 

merkezleri kurulması ve bilimde söz sahibi olmamız için uğraşıyor. Öncü yanı o 
kadar çok ve etkileyici ki bir Türk olarak bunlarla gururlanmamak imkânsız.  

(…)  

Oktay Sinanoğlu, geleneklerimizden gelen söylemle, söyleşiler boyunca 
“ben” yerine “biz” demeyi tercih etti hep. O kadar ki tek başına ürettiği teoriler 
için dahi “biz”i kullanması kendini yaptığı işe vermesi ve onun içinde erimesinin 
de deliliydi; onun için “ben” değil “biz” vardı öncelikle; kendi yarattığı önemli 
buluş ve teorilerde dahi... Ün, şöhret peşinde kesinlikle değil; pek çok bilim 
adamını Nobel’e aday göstererek ödül kazanmalarını sağlıyor ama asıl uğraşı 
kendisinin alacağı ödüller değil: “Kaç kere Nobel’e aday gösterildik. Belgelerini 
yolla diyorlar, iki sandık dolusu belge, üşeniyorum, yollamıyorum!” Ürettiği 
bilimsel teorileri bir yana bırakırsak -ki asla bırakamayız- hayatı roman olacak 
kadar zengin bir dâhi vardı karşımda. Descartes’ın “Düşünüyorum, öyleyse 
varım.” sözünü “Varım, öyleyse düşünüyorum.” olarak okuyan Sinanoğlu, çok 
renkli, çok ilginç, çok yönlü, tüm dâhiler gibi sıra dışı bir insan. O, merkezini 
ABD’den Türkiye’ye taşımaktaki asıl amacını, ülkemizin gittikçe kangrenleşen 
sorunları konusunda insanları aydınlatmak ve ülkesine mümkün olduğunca 
yardımcı olmak olarak özetliyor.   

(…)  

Sinanoğlu, “Benim çalışma alanım bir üçgendir; bu üçgenin köşelerinde 
fizik, kimya ve matematik vardır. Bazen de son çalışmalarımda olduğu gibi 
biyolojiye giriyorum.” diyor tevazu ile. Cümleleri yaptıklarını çok basite indirgese 
de muazzam derinliğe sahip bir insanın dünyasına girmenin keyfini çıkarmanız 
dileğiyle. 

Emine ÇAYKARA 

 (Kısaltılmıştır) 

�

�

�

�

�

�

�

�
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“Bir Dahiyle Konuşmak” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli 
Puanlama Anahtarları 

Yazar, sıklıkla Oktay Sinanoğlu’nun vatanına hizmet etme uğraşlarından 
bahsediyor. 

Oktay Sinanoğlu’nun vatanına hizmet etmek için yaptığı çalışmalara 
metinden bir örnek veriniz. 

 

Metinde, Oktay Sinanoğlu’nun bir bilim insanı olarak elde ettiği başarılardan 
ve ülkesine yaptığı katkılardan bahsediliyor.  

Metinde anlatılanlardan yararlanarak “iyi bir bilim insanının sahip 
olması gereken özelliklere” bir örnek yazınız. 

 

 Kendinizi, Oktay Sinanoğlu ile söyleşi gerçekleştiren gazetecinin yerine 
koyun.  

Metinde onun hakkında anlatılanlara dayalı olarak kendisine 
gazeteciden farklı bir soru sorunuz. Bu soruyu seçme nedeninizi yazınız. 

 

 İleride Oktay Sinanoğlu gibi bir bilim insanı olmak isteseydiniz, 
onun hangi özelliklerini örnek almak isterdiniz? Neden belirterek yazınız. 
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8. Metin 

Forsa 

 

FORSA 
 

Ömer Seyfettin 
 

(Ünlü Türk kaptanı Kara Memiş esir düşmüştü. Onu, kırk yıl forsa olarak 
çalıştırdılar. Günün birinde de köle olarak bir çiftçiye sattılar. İhtiyarlayınca, çiftçi 
onu azat etti. Artık Kara Memiş, bir kulübede barınıyor; yurdunu, oğlunu 
düşünüyordu. Türk gemilerinin adaya yanaşıp kendisini kurtarışı rüyalarına 
giriyordu. Bir ilkbahar günü uyuyakalmıştı.)  

(...)  
— Bizimkiler! Bizimkiler!  diye bağırarak uyandı. Doğruldu, limana baktı. 

Gerçekten, kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, 
küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı, gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya 
başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi, kıyıya yanaşıyorlardı. 
Gözlerine inanamadı. “Acaba yine rüya mı görüyorum?” dedi. Fakat uyanıkken 
rüya görülür mü? Kanaat getirmek için elini ısırdı, yerden sivri bir taş parçası aldı, 
alnına vurdu. Evet, işte acısını duyuyordu, uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O 
uyanıkken donanma, burnun arkasından birdenbire çıkmış olacaktı. Sevinçten, 
hayretten dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Karaya çıkan bölükler, ellerinde 
al bayrak, kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı. Kırk yıllık bir beklemenin verdiği 
son kuvvetle davrandı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan 
yürüdü. Kıyıya doğru koştu. Karaya çıkan askerler onu görünce: 

— Dur! diye bağırdılar.  
İhtiyar durmadı, bağırdı:  
— Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm! 
Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına varınca 

önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hâline 
bakanların hepsi üzülmüştü. Heyecanı biraz yatışınca ona sordular:   

— Kaç yıldır esirsin?  
— Kırk 
— Nerelisin?  
— Edremitli 
— Adın ne?  
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— Kara Memiş 
— Kaptan mıydın?  
— Evet 
İhtiyarın yanındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. “Bey’e haber 

verin! Bey’e haber verin!” diye bağrışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş 
gibi, deniz kıyısına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. 
Askerin içinde onun hikâyelerini bilmeyen, ününü duymayan yoktu. Biraz 
güvertede durdu. Sevinçten şaşırmıştı. Sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavuk 
koydular.   

— Haydi, Bey’in yanına! dediler.  
Kendini gemiye getiren askerlerle birlikte yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı 

elbisesinin üzerine çelik zırhlar giymiş bir adamın karşısında durdu.  
— Sen, Kara Memiş misin?  
— Evet, dedi.  
— Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı, Bey’e 

uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren 
bir adada savaşırken almıştı. Bey, ellerine sarıldı, öpmeye başladı.  

— Ben senin oğlunum, dedi. 
— Turgut musun? 
— Evet. İhtiyar, sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona: 
— Ben karaya cenk etmeye çıkıyorum. Sen gemide rahat et, dedi. Eski 

kahraman kabul etmedi: 
— Hayır, ben de beraber cenge çıkacağım! 
— Çok ihtiyarsın baba. 
—Fakat kalbim kuvvetlidir. 
Oğlu:  
— Vurulursun, vatana hasret gidersin, diyerek onu gemide bırakmak istedi. 

Kara Memiş, o vakit gençleşmiş bir aslan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kılıç, 
kalkan istedi. Sonra, gemide sallanan sancağı göstererek:  

— Şehit olursam bunu üzerime örtün! Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer 
değil midir? dedi. 
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“Forsa” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli Puanlama Anahtarları 

 

Kara Memiş, sabretmekten vazgeçip umutlarını yitirip yılgınlığa 
düşseydi metindeki olaylar nasıl gelişirdi? 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 

10 

Öğrenci, Kara Memiş’in sabretmekten vazgeçip umutlarını yitirseydi 
kurtulamayacağını, inandığı değerler için mücadele etme olanağı karşısına 
çıktığında bunun için kendisinde güç bulamayacağını anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 

 Uzak Doğru Yanıtlar 

15 
Öğrenci, yalnızca Kara Memiş’in sabretmekten vazgeçip umutlarını 
yitirseydi kurtulamayacağını anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 

20 
Öğrenci, yalnızca geçirdiği zor zamanlara rağmen mücadele gücünü 
yitirmediğini anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 

 

Kara Memiş içinde bulunduğu zor koşullara rağmen kurtulacağına olan 
kuvvetli inancını hiç yitirmedi. 

Bu durum sizin bu konudaki görüşünüze yeni olarak nasıl bir katkı 
sağladı? Sağladığı katkılardan biri yazınız.  

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 

10 

Öğrenci, insanın zor zamanlarda iyimserlikten vazgeçmemesi ve kötü 
şartlara rağmen değerlerine olan inancını yitirmemesi gerektiğini; bunların 
sonucunda mutlaka güzellikler doğacağını anlatan bir yanıt yazar. Bunun 
kendi görüşlerini nasıl etkilediğini belirtir. 
Örnek Yanıt: 

 Uzak Doğru Yanıtlar 

15 

Öğrenci, insanın zor zamanlarda iyimserlikten vazgeçmemesi ve kötü 
şartlara değerlerine olan inancını yitirmemesi gerektiğini; bunların 
sonucunda mutlaka güzellikler doğacağını anlatan bir yanıt yazar. Bunu 
kendi görüşlerini nasıl etkilediğini eksik yazar. 
Örnek Yanıt: 

20 
Öğrenci, sadece insanın kötü şartlarda ümidini yitirmemesi gerektiğini 
anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
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9. Metin  

Tamburi Cemil Bey 

 
 

Tamburi Cemil Bey 

 
 

Ülkemizin geçmişte yetiştirdiği pek çok önemli sanatkar olmuştur. Bu 
sanatkarların en önemlilerinden birisi de Cemil Bey’dir. 1873 yılında İstanbul’da 
doğan Cemil Bey, müzik alanında gösterdiği üstün başarı nedeniyle hep Tamburi 
Cemil Bey olarak anılmıştır. 

Tamburi Cemil Bey eğitim yaşamına dünyaya geldiği İstanbul’da başlamıştır. 
Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Cemil Bey okulda aldığı müzik eğitimi dışında 
abisi Ahmet Bey’den ve özel hocalardan ders almıştır. Üstün yeteneği sayesinde 
10 yaşına gelmeden kanun ve keman çalmaya başlamış, kendisine ün verecek olan 
müzik aleti tambur ile daha sonra tanışmıştır. Tamburu çalmaya başladıktan kısa 
süre sonra yeteneği fark edilen Cemil Bey, tambur sanatçılarına bile ders vermiştir. 
Bu nedenle çevresi tarafından kendisine “Tamburi” lakabı verilmiştir. 

Kemençe, viyolonsel ve lavta gibi müzik aletlerini de büyük bir ustalıkla 
çalan Tamburi Cemil Bey, müzik aletlerindeki yüksek başarısını yaylı tamburu icat 
ederek zirveye taşımıştır. Cemil Bey yaylı tamburun icadı ile adını müzik tarihine 
altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Döneminin ünlü müzik adamları dahi 
Tamburi Cemil Bey’in yeteneği karşısında hayranlıklarını gizlememişlerdir. 
Tamburi Cemil Bey müzik aleti çalmaktaki ustalığının yanında beste üretimi 
alanında da çok yetenekliydi. Pek çok ünlü beste yapmış, bestelerinin bir kısmını 
taş plaklara kaydetmiştir. 

Tamburi Cemil Beyin sizce müzik konusunda yetenekli bir kişi 
midir? Görüşünüzü metinden en az üç örnek vererek ayrıntılı yazınız. 
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10. Metin 

Dede Korkut Boğaçhan 

(Öğrencilere film olarak izletilmiştir.) 

Web: 
www.eba.gov.tr/video/izle/2972732f30237469a4416927d324dc3192f5ddf3be001  

 

Boğaçhan 

 

1-�  “Dede Korkut Boğaçhan” isimli çizgi filmdeki karakterlerin, filmde yaşadığı 
olumsuz durumlardan birini düşünün. 

Belirlediğiniz bu olumsuz durum nedir? Siz olsanız bu sorunu 
günümüz koşullarında nasıl çözebilirsiniz? Ayrıntılı bir biçimde cümleler 
halinde yazınız. 

 

2-� “Dede Korkut Boğaçhan” isimli çizgi filmin metin yazarı (senarist) 
olduğunuzu düşünün.  

Bu filme geçtiği dönemin koşullarını da göz önünde bulundurarak 
bir son yazınız. 

 

3-�Kendinizi tanınmış bir film eleştirmeni olduğunuzu düşünün. 

Bu çizgi filme “filmin konusu görüntü kalitesi” için bir eleştiri yazın ve 
filmin yazarına bir öneride bulunun. Eleştiri ve önerinizi yazarken 
mutlaka nedenini belirtin. 

 
Filmin Konusu: 

 

Filmin Görüntü Kalitesi: 

 

Filmin Yazarına Öneriniz: 
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11. Metin 

Okuma Kitaplarım 

 

 

 

OKUMA 

KİTAPLARIM 

 

 (...)   

Okuma kitaplarımızı, en sevdiğimiz dostlar gibi hiçbir zaman unutamayız. 
Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen 
parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar 
tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya 
başlarlardı. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu 
müjdelemiş olurlardı. 

Bazen kitapların son sayfalarını açardım. Orada bir kelebek veya çiçekli bir 
dala konmuş bir kuş resmine dalar giderdim. “Bu sayfalara ne zaman geleceğiz? 
Bu sayfaları okuyacağımız günlere ne zaman kavuşacağız?” diye düşünür 
dururdum. Oysa daha okul yılının yarısına bile ulaşmamıştık. Sınıfımızın camlarını 
sert yağmurlu kış rüzgârları sarsıyordu. Böyleyken ben, kitaplardaki o resimlere 
baktıkça yaz tatilinin hayallerine kapılmaktan kendimi alamazdım. Neler 
düşünürdüm neler! İmtihanların başlayacağı günleri hayal ederdim. Okuma 
dersinden hiç korkulur mu? Güzel bir mayıs günü, imtihan odasına girecektim; 
öğretmenim beni güler yüzle karşılayacaktı. Talihime çıkan parçayı okuyacaktım. 
Ben okurken dışarıdan kuşlar ötüşecek, yeni yapraklanmış ağaçların sallandıkları 
görünecekti. Bahar yemişlerini satan satıcıların sesleri, bağrışmaları duyulacaktı. 
Öğretmenlerim, okuduğum parçayla ilgili sorular soracaklar; ben hemen cevapları 
verecektim. Sonra “yeter” diyecekler; imtihan odasından uçar gibi çıkacaktım. 
Okuma kitaplarımdaki son parçalara baktıkça bunları düşünürdüm. 

  Dost okuma kitaplarım! Onlarda neler yoktu ki? Kısa pantolonları diz 
kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış, güler yüzlü 
çocuk resimleri vardı. O kitaplarda temiz giyimli köylüler, babalar, başörtülü 
analar vardı. Bu insanların güzel resimleriyle doluydu. Bu resimlerdeki insanlar, 
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güzel bir dünyanın insanlarıydı. Kötülük nedir bilmez, iyilikten başka bir şey 
düşünmezlerdi. Bize de: — Bizim gibi olun, iyilikten başka bir şey düşünmeyin, 
derlerdi. Bu unutamadığım eski okuma kitaplarından bugün bir tanesi bile bende 
yok. Onların yapraklarını şimdi ancak hayalimde çeviriyorum. Çevirirken yine de 
onları eskitmemek istiyorum. Onlardan ezberimde kalan parçaları yer yer 
okuyorum. Bu yüzden yangında yanmış kitaplar gibi sayfalarının çoğu eksik. 
Sevgili dost okuma kitaplarım! Sizleri, zamanla bu kadar özleyeceğimi hiç 
bilmezdim. Böyle olacağını bilseydim, birkaçınızı olsun öbür kitaplarımın 
arasında saklamaz olur muydum?                                                                               

Ziya Osman SABA  

(Kısaltılmıştır) 
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Yazar “Ziya Osman Saba” Hakkında Bilgi   

 

ZİYA OSMAN 
SABA 

1910 - 1957 

30 Mart 1910’da İstanbul’da doğan sanatçı, Galatasaray Lisesi’nde okumuş, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden 
sonra Emlak Kredi Bankası’nda çalışmış, daha sonra Milli Eğitim Basımevi 
Tashih Bürosu’nda görev yapmıştır. Sonraları kalp hastalığı nedeniyle evine 
çekilerek Varlık Yayınevi’nin yayın işleriyle meşgul olmuştur. 

Yedi Meşale topluluğunun en başarılı ismi sayılan Ziya Osman, topluluğun 
şiir türüne en sadık kalan şairidir. İlk şiirlerini lise yıllarında 17 yaşında yazan 
sanatçı, bu toplulukta yaşamının sonuna dek şiir yazan tek kişi olmuştur. 
Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük 
mutlulukların sevinci, Tanrı’ya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları 
işlemiştir.  

Hece ile yazdıklarının yanında, serbest şekillerle açık ve anlaşılır şiirler de 
kaleme almıştır. Yazdığı öykülerinde genellikle anılarını anlatan sanatçının her 
şeyde bir güzellik, her olayda bir iyimserlik araması ve yaşam sevgisi ile dolu 
olması sanatının temelini oluşturmaktadır. 29 Ocak 1957’de İstanbul’da kalp 
hastalığından yaşamını yitirmiştir. 

Bir şiiri... 

 

Sizleri Görüyorum 

Sizleri görüyorum, bahçemizdeki çamlar,  
Bütün gün gölgesinde oynadığım dost badem.  
Derken dallardan, ılık, iniveren akşamlar:  
Evine dönen babam, camda bekleyen annem. 
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“Okuma Kitaplarım” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli 
Puanlama Anahtarları 

1)� Metne göre kitaplar, yazarda hangi duyguları uyandırmaktadır? 
Belirlediğiniz iki duyguyu yazarın ifadeleriyle yazınız.  

Yanıtı 
Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, yazarda uyandırılan iki duyguyu belirler (Heyecan, özlem, 
merak, mutluluk) 
Örnek Yanıt:  
Sayfalarına göz atmasından, kitaplara merak duyduğunu; eski 
kitaplarına artık ulaşamıyor olmaktan üzüntüyle bahsetmesinden 
onları özlediğini anlıyoruz. 

10 

2)�Yazara göre kitaplar, insanlara iyiliği öğütlemektedir. 

Bu görüşe katılıyor musunuz? Görüşünüzü neden belirterek yazınız. (3. 
Düzey) 

Yanıtı 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, bu görüşe katılıp katılmadığını belirtir ve bunu neden 
belirterek yazar. 
Örnek Yanıt: 
Bence de kitaplar iyiliği öğütlemektedir çünkü okuduğum 
kitaplarda yılmadan azimle çalışmanın, dürüst olmanın ve yalan 
söylememenin gerekli olduğunu anlatan öyküler vardı. 

10 

 

3)�Metinde yazar, kitapları değerli bir dost olarak görmektedir. 

Yazarın savunduğu bu görüşü desteklemek için siz metne ne 
ekleyebilirsiniz? Görüşünüzü cümleler halinde yazınız. (4. Düzey) 

Yanıtı 
Tanıma 

Kodu 
En Doğru Yanıt 

Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, metne verilenlere ek olarak kitapların insanlara farklı 
bakış açıları kazandırdığını ve onların kafalarındaki sorunlar için 
çözüm yolları sunduğunu anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kitaplar bizlere iyiliği öğütleyen dostlar gibidir. Tıpkı dostlarımızı 
hatırladığımız gibi kitaplar da anılarımızda yer alır. Kitabın içindeki 
karakterleri özleriz ve onların sözlerini hatırlarız. 

10 
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12. Metin 

Hazinedir Bize Kitap 

�

HAZİNEDİR 
BİZE KİTAP 

Atila Çakıroğlu�

�
Değerli Öğrenciler, 

Aşağıda “Hazinedir Bize Kitap” isimli şiir yer almaktadır. Lütfen şiiri 
dikkatlice ve kendinizi vererek okuyunuz. Arka sayfada yer alan soruları bu şiire 
göre yanıtlayınız. 

Işık saçar her bir yana, 
Bilgi verir okuyana, 
Gerçek dosttur arayana, 
Cehaleti yener kitap. 

 
Kültür, sanat hepsi onda, 
Hem evinde, hem okulda, 
Eşi yoktur mutlulukta, 
Rehber olur bize kitap. 

 
Şiir, öykü, masal, roman, 
Pişman olur okumayan, 
Okudukça doyulmayan, 
Hazinedir bize kitap. 

 
�
�
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“Hazinedir Bize Kitap” Metnine Ait Örnek Madde ve Dereceli Puanlama 
Anahtarı 

Sevgili Öğrenciler, 

“Hazinedir Bize Kitap” isimli şiirin her dörtlüğünde önemli bir 
düşünceye yer verilmiştir. Şiirin her dörtlüğündeki düşünceyle ilgili 
aşağıdaki soruları kendi cümlelerinizle ayrıntılı olarak cevaplayınız.  

Birinci dörtlükte şairin anlatmak istediği düşünce nedir? Yazınız. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, kitapların bilgi kaynağı olduğunu, zor günlerinde yanında 
olan, onu bilgilendiren gerçek dost olduğunu, okuyanı cehaletten ve 
karanlıktan kurtardığını anlatan bir yanıt yazar. 
Öğrencinin burada üç düşünceyi belirtmesi gerekir: 
1. Yeni bilgiler öğreterek insanı aydınlatması 
2. Zor durumlarında (örneğin yalnız olduğu durumlarda) ona arkadaş olması 
3. Verdiği bilgilerle insanı cahil olmaktan kurtarması, bilgisizlikten 
koruması, eğitmesi 
Örnek Yanıt: 
Birinci dörtlükte şair, kitapların verdiği bilgilerle insanları 
aydınlattığı, insanlara bilmediği yeni bilgileri öğrettiği, zor 
günlerinde ve yalnız olduğu durumlarda ona dost olduğu, 
okuyanların bu bilgiler sayesinde cahil olmaktan kurtulduğu 
düşüncelerini anlatmaya çalışmıştır.  

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci, birinci dörtlükte anlatılan üç düşünceden ikisine dayalı bir 
yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Birinci dörtlükte anlatılan düşünce 3663kitapların insanları 
cehaletten kurtardığı, bilgilendirdiğidir. 

7 

17 

Öğrenci, birinci dörtlükte anlatılan üç düşünceden birine dayalı yanıt 
yazar. 
Örnek Yanıt: 
Birinci dörtlükte düşünce kitapların bilgilerle dolu olduğudur. 

4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2  

Ön Test - Son Test Uygulamalarında Kullanılan Metin, Maddeler ve 
Dereceli Puanlama Anahtarları 

� �



 

� �
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Ön test - Son Test Uygulamalarında Kullanılan Metin “Kral ve 
Değirmenci”  

�

�

Kral ve 
Değirmenci 
Berlin’de Hakimler 

Var… *�

Alman Kralı II. Frederick 1750 yılında Potsdam Ormanları’nda gezinirken 
güzel ve yüksek bir tepe görür. Tepeyi çok beğenir ve tepeye görkemli bir saray 
yaptırmaya karar verir. Ancak Kral'ın beğendiği tepede eski bir değirmen 
bulunmaktadır. Kral değirmeni satın alacağını düşünür. Ertesi gün Kral’ın 
adamları değirmene giderler ve kapıyı çalarlar, kapıyı yaşlı bir değirmenci açar. 

- Buyurun? 
- Bizi Kral gönderdi. Burayı görüp çok beğendi, satın alacak. Kaç para? 
Değirmenci şaşırır. 
- Satmıyorum ki ne parası? diye yanıt verir. Kral’ın adamları şaşkın bir halde:  
- Kral burayı almak istiyor. Kral’a karşı gelinir mi? 
- Kral’a söyleyin, burası benim ve ben de satmıyorum. 
Adamlar gelip Kral'a durumu iletirler. 
- Efendim beğendiğiniz yerdeki değirmenin sahibi değirmeni satmak 

istemiyor. 
Kral kızarak bağırır. 
- Çağırın bana şu Değirmenci’yi! 
Değirmenci saraya getirilir. Kral, Değirmenci’yi satışa ikna etmek için 

değerinin çok üstünde para ödemeyi teklif ederek: 
- Beyefendi inat etmeyin, paranızı fazlasıyla vereceğim, der. 
Değirmenci Sans-Souci: 
- Hayır değirmenim satılık değil, dün adamlarınıza söyledim, satmıyorum. 

Değirmen benim tek geçim kaynağım. Burayı benden önce babam işletiyordu. 
Ona da babasından kalmış, ben de oğluma ve torunlarıma bırakacağım, der. 

Kral bu yanıta çok kızar ve ayağa kalkar. 
- Unutma ki ben kralım, bilmiyor musun? 
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Değirmenci “biliyorum, biliyorum” der ve ekler: 
- Sen de benim bu değirmenin tapulu sahibi olduğumu biliyor musun? 
Kral çok öfkelenir. 
- Senin tapulu mülkün olsa da ben burayı zorla alacağım sakın unutma, der. 
Değirmenci başını kaldırır ve bütün ihtişamı ile duran Kral’a sakin bir 

biçimde; 
- Asıl sen unutma, sen kralsın ama Berlin'de hakimler ve mahkemeler var! 

Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç 
kimse adaletin üstüne çıkamaz. 

Kral değirmene dokunmadan kendi sarayını yapar. Potsdam'da Sansosi 
Sarayı ve değirmen yan yanadır. Kral ve Değirmenci adalet sayesinde komşu olur. 

Sabahları II. Frederick sarayın arka bahçesine çıktığında değirmenci ona 
seslenerek: 

- Hey Frederick, ekmek yaptım göndereyim mi? der. 
II. Frederick, sıcak ekmeğe bakarak, “Adalet her sabah bana, sıcak bir ekmek 

kokusuyla geliyor.” diye düşünür. 
Bugün bütün gelişmiş ülkeler hukuk fakültelerinde bu olayı anlatırlar. 

“Berlin'de hakimler var!” 
Bu olayın üzerinden 167 yıl geçer. 1917 yılının son günü. Berlin’de bir otelde 

yılbaşı kutlamaları yapılacaktır. Davetliler arasında Osmanlı heyeti de vardır. 
Heyetten genç bir subay bu öyküyü diğerlerine anlatır. “Eğer isterseniz Potsdam 
çok yakın gidip adaletin simgesi olan o değirmeni ve sarayı görelim” der. Heyet 
eğlenceyi tercih edip bu geziye katılmak istemez. Genç subay bu geziyi tek başına 
yapar. 

Herkes yılbaşı kutlarken o adaletin simgesi saray ve değirmeni izler bütün 
gece. 

Kim biliyor musunuz o adalet aşığı, mavi gözlü genç subay? 
“Mustafa Kemal Atatürk” 
Ülkesine özgürlüğü, adaleti, barışı, sevgiyi, kardeşliği getiren Mustafa Kemal 

Atatürk. 
“Kral bile olsanız, adaletten üstün olamazsınız.” diyen Atatürk. 
Bugün Berlin’deki Potsdam semtine giderseniz adaletin, kral ile değirmenciyi 

eşit tuttuğunun en güzel örneği olan sarayla değirmeni yan yana görürsünüz. 
Ayrıca onu yılbaşı gecesi tek başına seyreden modern Türkiye’nin kurucusu 
Atatürk’ü yanınızda, kalbinizde, ruhunuzda hissedersiniz. 

Sunay AKIN 
* Akın (2016) 
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“Kral ve Değirmenci” Metnine Ait Sorular ve Dereceli Puanlama 
Anahtarı 

Metnin ana düşüncesi nedir? Yazınız.  

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci “gerek duyulduğunda adalete güvenerek 
başvurulabileceğini, adalet önünde herkesin eşit olduğunu ve haklı 
olunduğunda cesaretle mücadele edilmesi gerektiğini” anlatan bir 
yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Toplumda yaşayan bireylerin ister kral ister çiftçi olsunlar adalet 
karşısında eşit olmaları gerekir. Bireyler adalete güvenirlerse 
haksızlıklar karşısında yılmadan mücadele edebilirler. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci metindeki temel düşüncelerden (eşit olma, güvenme, 
haksızlık karşısında cesaretle mücadele etme) ikisini yazar.  
Örnek Yanıt: 
Hem insanlar haklarını savunmalıdır hem de hakları eşittir. 

7 

17 

Öğrenci metindeki temel düşüncelerden birini yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kral bile olsanız, o ülkede adalet varsa adalete karşı 
koyamazsınız. 

4 

20 

Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmenci hakkını almak için mücadele etti. 
Adalet çok önemlidir. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Her şey parayla olmaz. 

0 

 Diğer Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmen önemlidir. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
İyi kalpli olmak. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Metinde değirmenci, değirmeni krala satmak istemedi. Bu durumun 
nedeni nedir? Yazınız. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci “değirmenin değirmenciye babasından kaldığını, 
değirmencinin de onu kendi oğluna bırakmak istediğini ve 
değirmenin tek geçim kaynağı olduğunu” anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Hem baba yadigârı hem de tek geçim kaynağı olan değirmenin 
çocuklarının ve torunlarının da geçimini sağlayacağını düşünerek 
krala satmak istemedi.  

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci değirmencinin değirmeni satmak istememe 
nedenlerinden (babasından kalması, oğluna bırakmak istemesi, tek 
geçim kaynağı olması) yalnızca ikisini yazar.  
Örnek Yanıt: 
Değirmenci tek geçim kaynağını satsaydı kralın verdiği para ona 
nereye kadar yetebilirdi ki? Ayrıca ona dedesinden miras kalan 
değirmeni neden versin? Onu korumalı. 

7 

17 

Öğrenci değirmencinin değirmeni satmak istememe 
nedenlerinden yalnızca birini yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmen ona babasından kalmış. 

4 

20 

Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmenci değirmenini sevdiği için satmak istemedi. 
Satmak istemedi çünkü manevi değeri fazlaydı. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kralın kızıp o sarayı alması. 

0 

 Diğer Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmen, önemli. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Para, her şey değildir. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Kral, metnin başından sonuna nasıl bir değişim gösterdi? Yazınız. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci “kralın en başta adaleti önemsemediğini, sahip olduğu 
gücü kullanarak her şeyi yapabileceğine inandığını, değirmencinin 
verdiği mücadele karşısında adaletin önemini anlayarak ona değer 
verdiğini ve kral olduğu halde adalet karşısında değirmenciden 
daha üstün olmadığını anladığını ve sonunda dost olduklarını” 
anlatan bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kral, önce kral olduğu için değirmencini satın alabileceğini 
sanmış. Ama sonra değirmenci “Adaletin üzerine çıkamazsın. 
Hâkimler var.” deyince kral adalete inammış ve değirmenci ile 
eşit olduğunu anlamış. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci “sahip olduğu gücü kullanarak her şeyi yapabileceğine 
inandığını sonrasında ise güçlü olduğu için adalet karşısında 
değirmenciden daha üstün olmadığını anladığını” anlatan bir yanıt 
yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kral, önce değirmenciyi ikna etmeye çalışmıştı. Ama sonra 
değirmenci “Adaletin üzerine çıkamazsın. Hâkimler var.” deyince 
kral adalete inanmış. 

7 

17 

Öğrenci “kralın en başta adaleti önemsemediğini, sonrasında ise 
adaletin önemini anlayarak ona değer verdiğini” anlatan bir yanıt 
yazar.  
Örnek Yanıt: 
Kral, değirmenciyi ikna etmeye çalışmıştı. Ama sonra değirmenci 
“Adaletin üzerine çıkamazsın. Hâkimler var.” deyince pes etmiş. 

4 

20 
Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kral başta değirmeni almak istedi ama değirmenci vermedi. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
İlk başta kral çok ısrarcıydı ama II. Frederick sarayını yapıp 
değirmenci ile komşu olunca daha iyi kalpli oldu ve ısrarcı olmayı 
bıraktı. 

0 

 Diğer Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmencinin yaptığını yapmak kendini onun gibi göstermek. 

0 
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71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kötülük her zaman kazanmaz. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Değirmencinin kişilik özelliklerinden ikisini yazınız. Bu özelliklere 
metinden örnek veriniz.  

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci değirmencinin kişilik özelliklerinden (cesur olması, kararlı 
olması, hakkını araması, adalete inanması) ikisini yazar. Metinden 
her iki özellik için destekleyici örnek bulur.  
Örnek Yanıt:  
Değirmencinin, değirmeninin satılık olmadığını kralın yüzüne karşı 
korkmadan ifade etmesi onun cesur bir kişiliğe sahip olduğunu; 
kralın bu yanıta öfkelenmesine rağmen değirmencinin sakin ve 
kararlı bir biçimde hakkını aramaya devam etmesi de onun kararlı 
bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci, değirmencinin kişilik özelliklerinden yalnızca birini 
örneğiyle birlikte yazar.  
Örnek Yanıt: 
Akıllı olması ve değirmeni o kadar istemesine rağmen satmaması. 

7 

17 

Öğrenci, değirmencinin kişilik özelliklerini örneklerle 
desteklemeden yazar.   
Örnek Yanıt: 
Adalet sayesinde saray ve değirmen eşitlendi. 

4 

20 
Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmenci kral karşısında mücadele etti. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmenini satmadı. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Haklıdır. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Paraya her şeyi satın alamadı. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Atatürk’ün ülkesine özgürlüğü, adaleti ve kardeşliği getirmesinde, 
yılbaşı gecesi izlediği saray ve değirmen neden bu kadar etkili olmuştur? 
Yazınız.  

Tanıma 
Kodu En Doğru Yanıt Başarı 

Puanı 

10 

Öğrenci “sarayın iktidarı/yönetimi, değirmenin ise halkı temsil 
ettiğini; Atatürk’ün, gece yarısı giderek baktığı sarayın ve değirmenin 
yöneticilerle halk arasındaki adaleti temsil etmesinden etkilendiğini; 
bu olayın Atatürk için, halkın bir haksızlık karşısında adalete 
başvurarak hakkını savunabileceğine ve adaletin insanlar arasında 
eşitliği sağlayabileceğine somut bir örnek oluşturduğunu” anlatan 
bir yanıt yazar.  
Örnek Yanıt: 
Saray ve değirmen, hak ve adaleti temsil ediyor. Atatürk bunlara 
bakınca herkesin adalete başvurarak hakkını korkmadan 
arayabileceğini hatırlattığı için çok etkilendi. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci “Atatürk’ün saraya ve değirmene baktığında adalet 
karşısında kralın ve değirmencinin eşit olabileceğini gördüğünü ve 
bu durumdan etkilendiğini” anlatan bir yanıt yazar.  
Örnek Yanıt: 
Eşitliği savunan ve adalete inanan insanları anlatan bir yer olduğu 
için. 

7 

17 

Öğrenci “Atatürk’ün saraya ve değirmene baktığında adaleti görerek 
etkilendiğini” anlatan bir yanıt yazar.  
Örnek Yanıt: 
O saray ve değirmen, kardeşliği, adilliği temsil ediyor. Anlatıyor ki 
krallar da eninde sonunda inatlaşmayı bırakabilir. 

4 

20 
Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk adaletin gücünden etkilenmiştir. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 
 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk, kendi ülkesine de özgürlüğü ve kardeşliği getirdiği için 
etkili olmuştur. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Çünkü kral adaleti ve toplumu saymıyordu. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk, en doğru şeyi yapmıştı. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Kral ile değirmenci arasında yaşanan olay size, kendi yaşantınızla 
ilgili ne hatırlattı? Yazınız. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci “gücü elinde bulunduran bireylerin hak, adalet ve eşitlik 
karşısında güçsüz insanları ezemeyeceğini, onların adalete 
güvenerek cesaretle haklarını arayabileceklerini” düşünür ve kendi 
yaşamından bu duruma bir örnek yazar. 
Örnek Yanıt: 
Hiçbir zaman hiç kimse başkasının hakkına el koyamaz ve herkes 
kendini savunmalıdır. Okul müdürü bile olsa mesela benim 
defterimi alamaz. Almak istese de izin vermem; o benim hakkım. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci “gücü elinde bulunduran bireylerin hak, adalet ve eşitlik 
karşısında güçsüz insanları ezemeyeceğini, onların adalete 
güvenerek cesaretle haklarını arayabileceklerini” düşünür ve kendi 
yaşamından bu duruma bir örneği eksik yazar. 
Örnek Yanıt: 
Hiçbir zaman hiç kimse başkasının hakkına el koyamaz. Okul 
müdürü bile olsa mesela benim defterimi alamaz. 

7 

17 

Öğrenci hem düşünceyi hem örneği eksik yazar.  
Örnek Yanıt: 
Hiçbir zaman hiç kimse başkasının hakkına el koyamaz. Okul 
müdürü bile olsa mesela benim defterimi alamaz. 

4 

20 

Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Çevremizde de güçsüzleri ezmeye çalışanlar var; buna kimsenin 
hakkı yok. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kardeşimle kavga edip birkaç dakika sonra barışmamızı hatırlattı. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Hakkını savunmak. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Ben de yapmam. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Metindeki değirmencinin davranışı sizin “hak ve adalet” hakkındaki 
görüşünüze nasıl bir katkı getirdi? Yazınız.  

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci “herkesin adalet önünde eşit olduğunun farkında olarak 
cesaretle adalete başvurduktan sonra hakkını alabileceğini” anlatan 
bir yanıt yazar.  
Örnek Yanıt: 
Adalet tarafsızdır ve herkes adalet önünde eşittir. İnsan bunun 
için mücadele etmeli ve yılmamalıdır.  

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci “herkesin adalet önünde eşit olduğunun farkında olarak 
cesaretle adalete başvurabileceğini” anlatan bir yanıt yazar.   
Örnek Yanıt: 
Değirmencinin mücadelesi insanların adil olması ve herkesin 
hakkını savunması gerektiğini anlatıyor. 

7 

17 

Öğrenci “herkesin adalet önünde eşit olduğunu” anlatan bir yanıt 
yazar.   
Örnek Yanıt: 
Adalet tarafsızdır ve kimseyi mağdur bırakmaz. 

4 

20 
Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Adaletin önemli olduğunu öğretti. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kral hep durmadan seyrediyordu. Sonra değirmenci değirmenden 
sıcak ekmek çıkarıp krala götürdü, “Bunlar sizin.” dedi. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Haklarımız var. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Herkes adaletli davranıyor. Herkesin hakları var. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

 

 
  



 

153 

Metinde anlatılan olayda, hakimler ve mahkemeler olmasaydı olayın sonucu 
değişirdi. 

Buna göre sonucu hem değirmenci hem de Atatürk açısından yazınız. 

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, metnin sonucunun nasıl değişeceğini hem değirmenci 
hem de Atatürk açısından yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmenci Açısından: “Değirmenci krala karşı adalete güvenerek 
cesaretle hakkını arayamaz ve değirmenini kaybederdi.” 
Atatürk Açısından: “Atatürk diğerleriyle birlikte eğlenceye katılırdı. 
Dolayısıyla, “Kral bile olsanız adaletten üstün olamazsınız.” 
sözünü somut bir örneğe dayandıramazdı.” 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci, metnin sonucunun nasıl değişeceğini değirmenci ya da 
Atatürk açısından eksik yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kral arayı zorlukla alırdı ve ülkede adalet diye bir şey olmazdı. 
Atatürk,  

7 

17 

Öğrenci, metnin sonucunun nasıl değişeceğini hem değirmenci 
hem de Atatürk açısından eksik yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmenci değirmeni satardı ve ülkede adaletten söz edilemezdi. 
Atatürk adaletin böyle olduğunu anlamayabilirdi. 

4 

20 
Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Sonuçta kral değirmeni alırdı ve her istediğini rahatça yapardı. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kardeşimle kavga edip birkaç dakika sonra barışmamızı hatırlattı. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Değirmen ve saray yan yanadır. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Türkiye’de hâkimler var. 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Atatürk yaşamı boyunca her ortamda hak ve adalete önem vermiştir. 

Metindeki olayı dikkate alarak, Atatürk’ün ağzından Türk gençliğine 
hak ve adaletin önemini anlatan bir paragraf yazınız.  

Tanıma 
Kodu 

En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, metindeki olayı dikkate alarak Atatürk’ün ağzından Türk 
gençliğine hak ve adaletin önemini anlatan bir paragraf yazar. 
Örnek Yanıt: 
Gençler! İnsan haklarının güvence altına alındığı ve herkesin 
hakkını arayabildiği bir toplumda, her birey adalet karşısında eşittir. 
Bu nedenle, haklı olduğunuzu düşündüğünüz her durumda 
cesaretli olun ve korkmadan adalete başvurun.  

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci, hak ve adaletin önemini anlatan bir paragraf yazar; ancak 
metindeki olayla ilişkilendirmeyi eksik yapar. 
Örnek Yanıt:  
Herkesin yaşama, eğitim, seyahat, seçme ve seçilme hakkı var ve 
adalet önünde eşit. Buna göre göre hareket edin! 

7 

17 

Öğrenci, hak ve adaletin önemini anlatan bir paragraf yazar. 
Örnek Yanıt: 
Herkesin yaşama, eğitim, seyahat, seçme ve seçilme hakkı var. 
Buna göre göre hareket edin! 

4 

20 

Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk adalete çok önem verirdi ve onun gözünde hak ve adalet 
çok değerliydi. Hak ve adalet olmasaydı insanlar kafalarına 
koyduğunu yapardı. Atatürk adalete çok önem verirdi. 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 

 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Adalet önemlidir. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Hak ve adalet. 

0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Türkiye’de hâkimler var! 

0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Metnin sonunda Atatürk, herkesin eğlendiği bir yılbaşında tüm geceyi, yan 
yana duran saray ile değirmeni izleyerek geçiriyor. Onun o gece “hak ve adalet” 
hakkındaki düşünceleri, modern Türkiye’nin kuruluşuna kaynaklık ediyor. 

Kendinizi o gece saray ile değirmeni izleyen Atatürk’ün yerine 
koyunuz. Modern Türkiye’nin kuruluşu için yapacağı işlerle ilgili aklından 
neler geçmiş olabilir düşününüz. Metnin vermeye çalıştığı mesajı ve 
Atatürk’ün Türk toplumu için yaptıklarını dikkate alarak birkaç 
paragraftan oluşan bir kompozisyon yazınız. (Yazınızda Atatürk’ün 
yaptıklarından örnekler vermeyi unutmayınız.) 

 

Ölçütler 

Başarı Düzeyi Başarı 
Puanı 

Başlangıç 
Düzeyinde 

1 

Geliştirilmesi 
Gerekir 

2 

Kabul 
Edilebilir 

3 

Örnek 
Çalışma 

4 
 

Yazının 
Bütünselliği 

Giriş, gelişme, 
sonuç bölümleri 
ayrımı yapılamıyor. 

Giriş, gelişme, 
sonuç 
bölümleri var 
ancak 
aralarında 
bağlantılar 
kurulamıyor. 

Giriş, gelişme, 
sonuç 
bölümleri var 
ve aralarındaki 
bağlantılar 
nispeten 
kurulabiliyor. 

Giriş, gelişme, 
sonuç bölümleri 
net ve bağlantılar 
güzel kurulmuş. 

  

Metinle 
İlişkilendir-

me 

Yazının içeriği 
metinle 
ilişkilendirilmemiş. 

Yazının içeriği 
metinle çok az 
ilişkilendirilmiş. 

Yazının içeriği 
metinle 
nispeten 
ilişkilendirilmiş. 

Yazının içeriği 
metinle yeterli 
biçimde 
ilişkilendirilmiş. 

 

İçeriğin 
Özgünlüğü 

İçerikte öğrenciye 
ait anlatım 
neredeyse 
bulunmuyor. 

İçerikte yer yer 
öğrencinin 
kendi 
anlatımlarına 
rastlanmıyor. 

İçerikte 
çoğunlukla 
öğrencinin 
anlatımlarına 
rastlanmıyor. 

İçerikteki 
anlatımların 
tümü öğrenciye 
aittir. 

  

Yazım ve 
Noktalama 

Kuralları 

Çalışmada 10’dan 
fazla yazım ve 
noktalama hatası 
var. 

Çalışmada 6-9 
arası yazım ve 
noktalama 
hatası var. 

Çalışmada 2-5 
arası yazım ve 
noktalama 
hatası var. 

Çalışma yazım ve 
noktalama hatası 
yönünden 
kusursuz. 

  

Cümle 
Yapısı 

Çalışmada ancak 
birkaç cümle 
doğru kurulmuş. 

Çalışmada 
cümle 
yapılarının 
yarıya yakını 
doğru 
kurulmuş. 

Çalışmada 
cümle 
yapılarının çoğu 
doğru 
kurulmuş. 

Çalışmada cümle 
yapılarının tümü 
doğru kurulmuş. 

  

Sayfa 
Düzeni 

Paragraf ve satır 
aralarında 
boşluklara 
neredeyse hiç 
dikkat edilmemiş. 

Yazının bir 
kısmında 
paragraf ve 
satır 
aralarındaki 
boşluklara 
dikkat 
edilmemiş. 

Yazının 
çoğunda 
paragraf ve 
satır 
aralarındaki 
boşluklara 
dikkat 
edilmemiş. 

Yazının tümünde 
paragraf ve satır 
aralarındaki 
boşluklara dikkat 
edilmemiş. 

  

Toplam Başarı Puanı   
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159 

Birinci İzleme Uygulamasında Kullanılan Metin 

“Bir Başarının Örnek Öyküsü” 

 

 

BİR BAŞARININ 

ÖRNEK ÖYKÜSÜ *
 

 

Size bir soru: Başarılı olmayı ne kadar istiyorsunuz? 

Düşünün… Ne kadar? Başarıyla aranızdaki tek engel, kendinizsiniz… 
Çünkü insanı ancak kendisi yıkabilir, kendi sözleri ve düşünceleri… Diğerlerinin 
söylediklerine inanmak yine sizin kendinize yarattığınız bir engeldir… Sizi en iyiye 
götürmek için yalnızca bir şey bekliyor. Onu fark etmenizi… “O” fark etti… 

Bir gün okuldan geldi, kitaplarını yere fırlattı, yukarı, odasına koşup kapıyı 
kilitledi ve ağlamaya başladı… Okulu bitirmesine iki yılı kalmıştı ve en büyük 
düşü, basketbol takımına kabul edilmekti… Annesi odaya girdi ve “Neler 
oluyor?” diye sordu. 

“Takıma giremedim.” diye yanıt verdi küçük çocuk. Bana, “Sen küçüksün 
dediler…” 

Annesi bunun üzerine kolunu oğlunun boynuna doladı: “Bak, önemli olan 
konu, takımın içinde senin ne kadar küçük olduğun değildir; önemli olan, senin 
içinde ne kadar büyük bir takım olduğudur…” dedi. 

Annesi bunları söyledikten sonra odadan çıktı. Küçük çocuğun birden 
gözleri parladı. Onun bu sözleri duymaya gereksinimi vardı. O an kendini hiç 
olmadığı kadar güçlü hissetti… Ertesi sabah çalışmaya başladı. Erkenden kalkıp 
antrenmana gitti, her sabah, her akşam, her gün, her hafta… Yağmur, kar 
demeden… Çalışırken kendi kendine hep annesinin sözlerini yineledi. O, bu 
sözleri yineledikçe içindeki ateş de giderek büyüdü, büyüdü. 

Bir yıl sonra takım için seçmelere yeniden başlandı. Bu kez güçlüydü. 
Takımın kaptanı, ondan çok etkilenmişti. Onu o yıl takıma aldı. O yılı izleyen yıl 
yine takımdaydı ve o sezon sonunda dışarıdan teklif almaya başladı. Önce amatör 
kulüplerde oynadı, çok geçmeden profesyoneller arasına tırmandı. İçindeki ateş 
yandıkça o ateşin kendisini daha yükseklere taşıdığını hissediyordu. Daha 
yükseklere, daha yükseklere tırmanmaya başladığı yolda, önünde artık hiçbir engel 
yoktu. Hiçbir şey durduramıyordu onu… 
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Onun adı Michael Jordan, dünyanın yetiştirdiği “en büyük basketbol 
yıldızı”. 

Kendisi ile ilgili bu hikâye de o şöyle demişti: 

“Her gün saatlerce antrenman yaptım. Ne zaman daha fazla koşacak ya da 
şut çekmek için kollarımı kaldıracak gücüm kalmasa gözlerimi kapatır, soyunma 
odasını ve duvarda adımın yazmadığı takım listesini gözlerimde canlandırırdım. 
İşte o zaman bütün enerjim geri gelir ve kaldığım yerden antrenman yapmaya 
devam ederim.” 

 

Bütün Dünya Dergisi 

 

* Çıracı (2001) 
  



 

161 

“Bir Başarının Örnek Öyküsü” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli 
Puanlama Anahtarları 

Metnin vermek istediği mesaj nedir? Yazınız.  

Tanıma 
Kodu En Doğru Yanıt Başarı 

Puanı 

10 

Öğrenci metnin insanlara, başarıya ulaşmak için “içinizdeki gücü 
görün ve kararlı biçimde çok çalışın” mesajını verdiğini anlatan 
bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
İnsanlar başarılı olmak için öncelikle içindeki güce inanmalı ve 
kararlı biçimde çok çalışmalıdır.  

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci metnin insanlara, başarıya ulaşmak için “kararlı biçimde 
çok çalışmak gerektiği” mesajını verdiğini anlatan bir cümle 
yazar. 
Örnek Yanıt: 
Başarılı olmak için kararlı bir biçimde çok çalışmak gerekir.  

7 

17 

Öğrenci metnin insanlara, başarıya ulaşmak için “içlerindeki gücü 
görmeleri gerektiği” mesajını verdiğini anlatan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Başarılı olmak için içimizdeki gücü görmemiz ve kendimize 
inanmanız gerekir. 

4 

20 

Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
 
Öğrenci, metnin vermek istediği mesajı sözcük düzeyinde yazar. 
Örnek Yanıt: 
Çalışmak, kendine güvenmek ve başarmak 

2 

50 Boş Yanıtlar 0 
 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru ancak sorunun yanıtı olmayan bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Önemli olan içimizdeki güzel duyguları kullanabilmektir. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

72 

Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Başarılı olmayı ne kadar istiyorsunuz?  

0 
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Günlük yaşamınızda en yakın arkadaşınız dersler konusunda kendine olan 
güvenini kaybediyor ve başarısız olacağına inanmaya başlıyor. 

Ona Michael Jordan’ın annesinin ağzından bir yanıt yazınız.  
Tanıma 

Kodu En Doğru Yanıt Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci, başarı konusunda kendine olan güvenini kaybetmiş 
arkadaşına “kendi içindeki gücünü görerek ve kendine inanarak 
çalışması gerektiğini” anlatan bir yanıt yazar.  
Örnek Yanıt: 
Başarısız olmak için hiçbir neden yoktur. Başarılı olmak için tek 
engel çalışmamaktır. Bu nedenle derslerine içindeki başarma 
gücünü düşünerek çalışmalısın. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci, başarı konusunda kendine olan güvenini kaybetmiş 
arkadaşına “kendisine güvenmesi gerektiğini” anlatan bir yanıt 
yazar.  
Örnek Yanıt: 
Başarılı olmak için özgüvenini yüksek tutmalısın. 

7 

17 

Öğrenci, başarı konusunda güvenini kaybetmiş arkadaşına “çok 
çalışması gerektiğini” anlatan bir yanıt yazar.  
Örnek Yanıt: 
Başarılı olmak için çok çalışmalısın. 

4 

20 
Öğrenci genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 2 

50 Boş Yanıtlar 0 
 İlişkisiz Yanıtlar  

60 

Öğrenci, kendi içinde doğru olan ancak metinle ilişkili olmayan 
bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Önemli olan başarısızlık değil; önemli olan iyi bir insan olmaktır. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Boş ver takıma sonra da girersin. 

0 
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72 

Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Önemli olan senin ne kadar başarısız olacağın değil, içinde ne 
kadar başarı isteği olduğudur. 
 
Önemli olan konu, takımın içinde senin ne kadar küçük olduğun 
değildir; önemli olan, senin içinde ne kadar büyük bir takım 
olduğudur 

0 
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İkinci İzleme Uygulamasında Kullanılan Metin 

“İlk Köylü Kadın Milletvekili” 

İLK KÖYLÜ KADIN MİLLETVEKİLİ * 

1934 yılının sıcak yaz mevsiminde Kızılcahamam 
yolundayız. Üstü kapalı, yanları açık bir otomobilde 
Atatürk’le birlikteyiz. Yol boyunca köylüler çıkmışlardı; 
bölük bölük toplanarak Atatürk geçecek diye ağaç 
dallarından çardaklar ve taklar yapmışlardı. 

Yol kenarına öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 
sıralanmıştı. Köy muhtarı ve kadınlı erkekli köylüler hep 
bir aradaydılar. 

Otomobil ağır ağır ilerleyip köylülerin orada 
durdu. Fakat karşılamak için bekleyen topluluktan 
cesaret edip yaklaşan olmadı. Emir bekliyorlar gibi bir 
durum vardı. Aniden sırma işlemeli en güzel elbisesini 
giymiş, esmer yüzlü bir kadın otomobile yaklaştı. 
“Paşam hoş geldiniz, sizin için yer hazırladık, ayran 
yaptık. Otomobilden insenize.” dedi. Atatürk, nazik bir biçimde yolumuzun uzun 
olduğunu ve her yerde durmamızın mümkün olamayacağını anlattı. Fakat aynı zamanda 
da bana “Bu kadın kimmiş, sorsana?” dedi. Ben köylü kadınla konuşurken diğer erkekler 
de cesaret alarak Atatürk’e yaklaştılar ve onunla çeşitli konularda konuştular.  

Satı Kadından öğrendiğim şuydu. Kendisi Kazan 
köyünün muhtarıymış ve seçimle köy idaresinin başına 
yeni geçmiş. Muhtar Satı Kadın, köyün hakimi edasıyla 
ayranı otomobile getirtti. Bir yandan ayranlarımızı içip bir 
yandan da kendisinden köyü hakkında bilgi aldık. Köyden 
ayrılıp yola devam ederken Atatürk, “İşte milletvekili 
olacak kadın.” dedi. 

Satı Kadın Türk köylü kadının cesur bir simgesi 
olarak karşımıza çıkmıştır. Yol süresince onun hakkında 
konuştuk. Atatürk bu muhtarın adını ve köyünü not 
etmemi istedi.  

Atatürk, Satı Kadının kişiliğinde Türk köylü 
kadınının milletvekili kişiliğini görmekten gururluydu. Satı 
Kadın, 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne o 
dönem seçilen on sekiz kadın milletvekilinden biri oldu. 

Bu durum, Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değerin, ulusal ve demokratik bir düşüncenin 
uygulamasıdır. 

                                                                        Prof. Dr. Afet İNAN 

* İnan (2015) 
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 “İlk Köylü Kadın Milletvekili” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli 
Puanlama Anahtarları 

Atatürk, Satı Kadının milletvekili olmasını desteklemiştir. 

Metne göre, Atatürk’ün hangi özelliği böyle davranmasına neden 
olmuştur? 

Tanıma 
Kodu 

YANITLAR 
Başarı 
Puanı 

 En Doğru Yanıt  

10 

Atatürk’ün kadınların milletvekili olmasını desteklemesini sağlayan 
ve metinde yer alan özelliklerinden birini yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk’ün Türk kadınına değer (önem) vermesi, Satı Kadın’ın 
milletvekili olmasını desteklemiştir. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk’ün demokratik bir düşünceye sahip olması, Satı Kadın’ın 
milletvekili olmasını desteklemesine neden olmuştur. 
 
Örnek Yanıt: 
Atatürk’ün ulusal bir bakış açısına sahip olması, Satı Kadın’ın 
milletvekili olmasını desteklemesine neden olmuştur. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Atatürk’ün cesaretli insanlardan hoşlandığını anlatan bir cümle 
yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk’ün Satı Kadın’daki cesareti görmesi, Satı Kadın’ın 
milletvekili olmasını desteklemiştir. 

7 

17 

Atatürk’ün Türk köylüsüne verdiği önemi anlatan bir cümle yazar.  
Örnek yanıt: 
Atatürk’ün köylüsüne değer vermesi, Satı Kadın’ın milletvekili 
olmasını desteklemiştir.  

4 

20 

Atatürk’ün kişilik özelliğini yazmadan, kadınları desteklediğini 
anlatan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk Türk kadınını desteklemiştir. 

2 

50 Boş 0 
 Yanlış Yanıtlar  

60 

Satı Kadın’a kadına ait özellikler yazar. 
Örnek Yanıt: 
Satı Kadın’ın kadının cesaretli ve cömert olması 
Satı Kadın’ın kadının saygılı ve hoşgörülü olması 
Satı Kadın’ın kadının Atatürk’e çok iyi davranması 

0 

61 Atatürk’ün kadına verdiği önemi yansıtmayan özelliklerini yazar. 0 
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Örnek Yanıt: 
Atatürk’ün saygılı / hoşgörülü/ yumuşak kalpli/ dürüst…. olması 

 İlişkisiz Yanıtlar  
70 Paragrafı genel olarak ya da olduğu gibi özetleyen ifadeler. 0 

Metinde anlatılan olay, Atatürk’ün Türk kadınına ne kadar değer verdiğini 
göstermektedir.  

Günümüz Türk toplumunda bu değerin hâlâ sürdüğünü düşünüyor 
musunuz? Görüşünüzü günlük yaşamdan bir örnekle açıklayınız. 

Tanıma 
Kodu 

YANITLAR 
Başarı 
Puanı 

 En Doğru Yanıt  

10 

Öğrenci görüşünü belirtir ve günlük yaşamdan görüşünü 
destekleyen bir örnek verir. 
Örnek Yanıt: 
Evet, kadınlar istediği mesleği (öğretmen, doktor…) yapabiliyor. 
Evet, kadınlar üst düzey görevlerde yer alabiliyor. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci yalnızca görüşünü belirtir, örneklendiremez. 
Örnek Yanıt: 
Hayır, kadınlara Atatürk’ün zamanındaki gibi değer verilmiyor. 
Kadınlara değer veriliyor. 

7 

17 

Görüşünü belirtmeden yalnızca örneklendirir. 
Örnek Yanıt: 
Türk kadını milletvekili olabiliyor. 
Günlük yaşantımızda erkekler kadınlara şiddet uyguluyor. 
Günümüzde kadınların çalışmasına izin verilmiyor. 

4 

20 
Öğrenci, genel bir yanıt yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kadınlar toplum için değerlidir. 

2 

50 Boş 0 
 Yanlış Yanıtlar  

60 
Öğrenci görüşünü belirtir,  ancak doğru olarak örneklendiremez. 
Örnek Yanıt: 
Atatürk kadınlara ve çocuklara çok değer vermiştir. 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 

Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Evet, erkekler ve kadınlar dışarıda el ele tutuşabiliyor. 
Atatürk kadınlara çok iyi davranmıştır. 

0 

71 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
 

0 
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72 

Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen, parçadan aynen alınmış 
ifadelerle bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
 

0 
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Üçüncü İzleme Uygulamasında Kullanılan Metin 

“Sözün Gücü” 

 

 

 

Sözün Gücü 
 

Söz ya da konuşma, insanoğlunun elinde büyük bir güçtür. Ama; bu güçten 
yararlanmasını bilmek gerekir. Bundan nice yıllar önce, bir büyük ozanımız Yunus 
Emre, bakın sözün gücünü nasıl belirtiyor: 

Sözünü bilen kişinin 

Yüzünü ak ede bir söz 

Söz pişirip diyenin 

İşini sağ ede bir söz 

Gördüğünüz gibi, sözde olağanüstü bir güç buluyor Yunus Emre. Ama bu 
güç, herkes için değil, sözünü bilen kişiler için vardır. Sözünü bilmekse, onu 
nerede ve nasıl kullanacağını bilmedir. Dahası, onun başına işler bile açabilir. Söz, 
insanları hem olumlu yönde etkileyebilir hem de olumsuz yönde. Bu, sözü 
kullanacak kişinin tutumuna bağlıdır. Şu minik öykü, bu tutumu ne güzel anlatır: 

“Zamanın birinde, bir ülkede iyi kalpli bir kral yaşarmış. Herkese iyi davranır, 
herkesin mutlu olmasını istermiş. Her insanın eksik bir yönü vardır derler. Bu kral 
da fala çok inanırmış. Sarayına, yaşlı, genç birçok falcı gelir gidermiş. 

Bir gün, kralın sarayına genç bir falcı gelmiş. Kralın falına bakmak istemiş. 
Bu falcı söylediklerini etkili kılmak için sesini değiştirir, duyguları kanatan 
sözcükler seçermiş. Bu yolla insanları, olumlu yönde etkileyeceğine inanırmış. 
Krala da aynı biçimde davranmış. Kralın falına bakarken, onun çok yaşayacağını 
belirtmek için şöyle konuşmuş. 

Yüce kralım, oğullarınız da, kızlarınız da sizden önce ölecekler! Karınız da tüm 
sevdikleriniz de sizden önce bu dünyadan çekip gidecekler. Bir siz kalacaksınız geriye; bir 
başınıza. 

Falcının sözleri, kralı çok öfkelendirmiş, onu cezalandırmış. Aynı gün, bir 
ikinci falcı gelmiş. O da aynı sözleri söylemiş, ama başka türlü söylemiş:  
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Yüce kralım siz tüm sevdiklerinizle birlikte çok uzun yaşayacaksınız. Bütün 
sevdiklerinizin mutluluklarına tanık olacaksınız. Sevdiklerinizin, yakınlarınızın, 
yaşadıklarını göreceksiniz. Soyunuzdan sonsuzluğa en son göçen siz olacaksınız. 

Kral, bu sözlerden çok hoşlanmış. Adamlarına buyurup ‘Bu falcıyı 
ödüllendirin.’ demiş. Oysa bu falcı da aynı şeyleri söylüyormuş.” 

Demek oluyor ki, bir düşünce değişik yollarla söylenebilir. Önemli olan 
uygun sözcükleri seçme, onların nasıl kullanılacağını bilmedir. Yunus Emre’nin 
“sözünü pişirmek” dediği de budur; sözü güzel ve etkili biçimde kullanma. 
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“Sözün Gücü” Metnine Ait Örnek Maddeler ve Dereceli Puanlama 
Anahtarları 

Yazarın anlattığı öyküde, ana karakterin bir olumlu, bir olumsuz 
özelliğini yazınız.  

Tanıma 
Kodu En Doğru Yanıt Başarı 

Puanı 

10 

Öğrenci ana karakterin (kralın) bir olumlu ve bir olumsuz özelliğini tam 
yazar. 
Olumlu özellik: İyi kalpli olması, herkese iyi davranması, herkesin mutlu 
olmasını istemesi, sevdiklerine düşkün olması, olumlu sözlere değer 
vermesi. 
Olumsuz özellik: Fala inanması, geleceğini falla açıklaması, hoşuna 
gitmeyen sözler duyduğunda insanları cezalandırması, duygularıyla hareket 
etmesi. 
Örnek Yanıt: 
Kralın olumlu özelliklerinden biri iyi kalpli olmasıdır. Olumsuz özelliği ise 
fallara inanmasıdır. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci ana karakterin olumlu ve olumsuz özelliklerinden ikisini de yazar 
ancak yazdığı özelliklerden biri metinde açıkça belirtilmemiştir. 
Örnek Yanıt: 
Kralın olumlu özelliklerinden biri iyi kalpli olmasıdır. Olumsuz özelliği ise 
gücüne güvenmesidir. 

7 

17 

Öğrenci ana karakterin olumlu ve olumsuz özelliklerinden yalnızca birini 
tam yazar. 
Örnek Yanıt: 
Kralın olumlu özelliklerinden biri iyi kalpli olmasıdır. 

4 

20 

Öğrenci ana karakterin olumlu ve olumsuz özelliğini belirtmeden bir ya da 
birkaç sözcük düzeyinde yazar. 
Örnek Yanıt: 
İyi kalplidir. 

2 

50 Boş 0 
 Yanlış Yanıtlar  

60 

Öğrenci metindeki ana karakteri yanlış belirler ve bu nedenle yanlış 
özellikler yazar. 
Örnek Yanıt: Metindeki ana karakter olan falcılardan ikincisinin olumlu 
özelliği güzel sözcükler kullanması olumsuz özelliği ise falcılık yapıp 
insanları kandırmasıdır.  

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

71 Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış ifadeler) bir 
cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 
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Sınavından düşük puan almış bir arkadaşınıza, birinci falcının ve ikinci 
falcının ağzından birer cümle yazınız.  
Tanıma 

Kodu En Doğru Yanıt 
Başarı 
Puanı 

10 

Öğrenci birinci falcının ağzından sınavdan düşük puan alan 
arkadaşına motivasyonunu kırıcı ve onu mutsuzluğa sürükleyecek bir 
cümle yazar. İkinci falcının ağzından ise arkadaşını motive edecek, 
ona tavsiyelerde bulunacak bir cümle yazar.  
Örnek Yanıt: 
Birinci falcı: Çalışmazsan işte böyle notlar alırsın. Bu gidişle sınıfta 
kalacaksın. Ailen sana çok kızacak. Gelecekte çok başarısız olacaksın. 
İkinci falcı: Sınavdan düşük not alman, daha fazla çalışman 
gerektiğini gösteriyor. Bu düşük not seni etkilemesin, çalışırsan 
başarılı olacaksın. 

10 

 Uzak Doğru Yanıtlar  

13 

Öğrenci falcılardan biri için doğru diğeri için eksik cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Birinci falcı: Çalışmazsan işte böyle notlar alırsın. Bu gidişle sınıfta 
kalacaksın. Ailen sana çok kızacak. Gelecekte çok başarısız olacaksın. 
İkinci falcı: Canını sıkma, nasıl olsa bir dahakine yaparsın. 

7 

17 

Öğrenci falcılardan biri için doğru cümleyi yazar. 
Örnek Yanıt: 
Birinci falcı: Çalışmazsan işte böyle notlar alırsın. Bu gidişle sınıfta 
kalacaksın. Ailen sana çok kızacak. Gelecekte çok başarısız olacaksın. 

4 

20 

Öğrenci genel bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 
Birinci falcı kötü sözcükler söyleyerek arkadaşımı üzer. Ama ikinci 
falcı tatlı diliyle onu neşelendirir. 

2 

50 Boş 0 
 Yanlış Yanıtlar  

60 
Öğrenci, metin içinde olan fakat sorunun yanıtı olmayan bir yanıt 
yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

 İlişkisiz Yanıtlar  

70 
Öğrenci, ne söylediği anlaşılmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

71 
Öğrenci, parçayla ilişkisi olmayan bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 0 

72 
Öğrenci, genel olarak parçayı özetleyen (parçadan aynen alınmış 
ifadeler) bir cümle yazar. 
Örnek Yanıt: 

0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 4  

Veliler İçin Gerçekleştirilen Konferans 
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Veli Etkinliği İçin Düzenlenen Konferans 

(Konferans Davetiyesi) 

Sayın Veli, 

Okulumuz, Ankara Üniversitesi ve Çankaya Rotary Kulübü Derneği ile 
işbirliği içinde siz değerli velilerimiz için OKUMA temalı bir konferans 
düzenlemiştir. Konferansın konuşmacıları alanlarında yalnızca Türkiye’de değil 
dünyada da bilinen saygın öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Konferansın 
davetiyesi aşağıdadır. Katılımınız öğrencilerimizin başarısına verdiğimiz değerin 
önemli bir göstergesi olacaktır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim. 

Konferansta görüşmek dileğiyle. 

Saygılarımla. 

Yusuf YOLERİ 

Okul Müdürü 

 

 

Sibel - İsmet Çatık Ortaokul Müdürü
Yusuf YOLERİ

Çankaya Rotary Kulübü Derneği Başkanı
Zafer AKYILDIZ

ve

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU

OKUYAN AİLE, OKUYAN ÇOCUK

isimli konferansı onurlandırmanızı saygıyla dilerler.

Tarih: 22 Ekim 2017, Saat: 13.00 - 17.00
Yer: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi

(Mehtap Mahallesi, Mamak/Ankara)

PROGRAM

13.30 Açış Konuşmaları
Yusuf Yoleri - Sibel İsmet Çatık Ortaokul Müdürü
Zafer AKYILDIZ - Çankaya Rotary Kulübü Derneği Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu - ANKÜDEM Müdürü 

14.00 Konferans

Okuma ve Okuduğunu Anlama Üzerine Birkaç Söz 
Prof. Dr. Gülsüm Leyla Uzun - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
Prof. Dr. Ali Demirsoy - Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

15.00 – 15.20 Ara

Anlama, Anlatma, Anlaşma
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Veliler için Yapılan Konferanstan Görüntüler 
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Ek 5 

Veli Görüşme Formu 
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Veli Görüşme Formu 

Değerli Veli, 

Bizler Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Bölümü öğretim elemanlarıyız. Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu 
yönetimi ve Türkçe öğretmenleriyle birlikte 5. sınıf öğrencilerinin Okuduğunu 
Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi amacı taşıyan bir projeyi yürütüyoruz. Bu 
projenin Türkiye’de etki uyandıracak ve bulguları genellenebilecek örnek bir 
çalışma olacağını düşünüyoruz. 

Sizin de bildiğiniz gibi bu proje kapsamında sizlere 22 Ekim 2017 Pazar 
günü, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde, “Okuyan Aile, Okuyan Çocuk” 
başlıklı bir konferans düzenledik. Bu konferansta katılımcı öğretim üyeleri sizleri 
öğrencinin düşünme süreçlerinin gelişmesi ve okumanın önemi konusunda 
bilgilendirmeye çalıştılar. 

Şimdi sizlere bu konferansla ilgili bazı sorular sormak istiyoruz. Sorulara 
konferansın sizde bıraktığı izlenimleri dikkate alarak içten yanıtlar vermenizi 
bekliyoruz. 

1. Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu tarafından düzenlenen konferansla 
ilgili görüşleriniz nelerdir? Görüşlerinizi aşağıdaki başlıklar çerçevesinde 
açıklar mısınız? 

Konusu 
Katılımcılar 
Salonun özellikleri 
Konuşmaların süresi 

2. Konferans çocuklarınızın kitap okumasıyla ilgili görüşlerinize ne 
tür katkılar sağladı? Bu doğrultuda hazırlanan aşağıdaki ifadelere katılma 
durumunuzu belirtir misiniz? 

Konferans; 

Okumanın önemi hakkında bilgilerimi arttırdı. 
Çocuğumu okumaya teşvik etmem konusunda beni bilgilendirdi. 
Okuma alışkanlığına yönelik ilgimi arttırdı. 
Çocuğumun okumalarını izleme isteğimi arttırdı. 
Orada öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşma isteği arttırdı. 
Okumanın önemine ilişkin farkındalığımı arttırdı. 
Çocuğuma kitap almak için daha istekli olmamı sağladı. 
Veli olarak görev ve sorumluluklarımla ilgili farkındalığımı arttırdı. 



 


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 6  

Araştırmacı Çocuk Dergisi Etkinliği 
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“Araştırmacı Çocuk” Dergisi Etkinliği Değerlendirme Formu 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bu form, Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirme Projesi kapsamında 10 
Kasım 2017 günü öğleden sonra okulunuzda gerçekleştirilen araştırmacı çocuk 
Dergisi etkinliğini değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Aşağıdaki ifadeler, dergi 
etkinliğinin sizde okuma alışkanlığına olan ilgiyi ne derece arttırdığını öğrenmek 
amacıyla yazılmıştır. 

Her ifadeyi dikkatli okuyunuz ve yanıtlarınızı çarpı (X) ile işaretleyiniz. 
Lütfen işaretsiz ifade bırakmayınız. Sonuçların doğru olması için tüm 
sorulara içten yanıt veriniz. Anlamakta güçlük çektiğiniz sorular olursa 
sorabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı ve sınıfınızı yazmayı unutmayınız. 

Katkınız için sizlere teşekkür ederiz. 

     Okuduğunu Anlama Proje Grubu 

Adınız ve Soyadınız : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sınıfınız : . . . . . . . . . . . . . 
 

Açıklama: 
“Hiç” seçeneği etkinliğin size bir şey kazandırmadığını belirtir. 
“Çok” seçeneğine doğru gidildikçe etkinliğin size katkıları olduğu anlamına gelir. 

İfadeler Hiç 
Çok 
Az Biraz Oldukça Çok 

1. Etkinlik, bana yeni bilgi ve beceriler 
kazandırdı.      

2. Etkinlik, okumaya olan isteğimi arttırdı.      
3. Etkinlik kişisel gelişimime olumlu katkı 
sağladı.      

4. Etkinlik, çocuk dergilerine olan ilgimi 
arttırdı.      

5. Etkinlik, dergi hazırlama süreciyle ilgili 
merakımı giderdi.      

6. Etkinlik, okul derslerime olan ilgimi 
arttırdı.      

7. Etkinlik, beni dergi okumanın önemi 
hakkında düşündürdü.      

Etkinlikle ilgili başka neler söylemek istersiniz? (Lütfen aşağıya yazınız). 
 

� �
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Birinci Dergi Etkinliğinden Görüntüler 
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İkinci Dergi Etkinliğinden Görüntüler 
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Ek 7 

Yazar Etkinliği 
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Yazarlarla Buluşma “Sevim Ak” Etkinliği Değerlendirme Formu 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bu form, okulunuzda yürütülmekte olan okuduğunu anlama becerisinin 
geliştirilmesi projesi kapsamında 14 Aralık 2017 Perşembe günü öğleden sonra 
gerçekleştirilen Yazarlarla Buluşma: Sevim Ak etkinliğini değerlendirmeniz için 
hazırlanmıştır. Aşağıdaki ifadeler yazarlarla buluşma etkinliğinin, sizin okuma 
alışkanlığınızı nasıl etkilediğini öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Her ifadeyi dikkatli okuyunuz ve yanıtlarınızı çarpı (X) ile işaretleyiniz. 
Lütfen işaretsiz ifade bırakmayınız. Sonuçların doğru olması için tüm 
sorulara içten yanıt veriniz. Anlamakta güçlük çektiğiniz sorular varsa 
sorabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı ve sınıfınızı yazmayı unutmayınız. 

Katkınız için sizlere teşekkür ederiz. 
Okuduğunu Anlama Proje Grubu 

Adınız ve Soyadınız : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sınıfınız : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Açıklama: 
“HİÇ” seçeneği etkinliğin okuma alışkanlığınızı hiç etkilemediğini anlatır. 
“ÇOK” seçeneğine doğru gidilmesi, etkinliğin okuma alışkanlığınızı olumlu etkilediğini 
anlatır. 

İfadeler 

H
iç

 

Ç
ok

 A
z 

B
ir

az
 

O
ld

uk
ça

 

Ç
ok

 
Yazar ile tanışmak ve onunla konuşmak; 
1. Benim için güzel bir anı oldu.      
2. Okumaya olan ilgimi ve isteğimi arttırdı.      
3. Kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı.      
4. Her gün düzenli kitap okumaya olan isteğimi arttırdı.      
5. Beni daha çok kitap okumaya teşvik etti.      
6. Okuma alışkanlığımı geliştirdi.      
7. Kitapları dikkatli okumam gerektiğini fark etmemi sağladı.      
8. Hayallerimin gerçek olabileceğini gösterdi.      
9. Beni daha fazla kitap almaya özendirdi.      
10. Kendime ait bir kütüphane oluşturmam için fikir verdi.      
Lütfen aşağıda yer alan iki sorudan size uygun olanına yanıt veriniz. 
1.� “Melo” isimli kitabın tamamını okuduysanız, kitabı sonuna kadar 
okumanızda etkili olan iki durumu ayrıntılı bilgi vererek yazınız. 
2.� “Melo” isimli kitabın tamamını okumadıysanız, kitabı okumamanıza neden 
olan iki durumu yazınız. 
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Yazar Etkinliğinden Görüntüler 
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Ek 8 

Müze Gezisi Etkinliği 
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“Rahmi M. Koç ve Erimtan Müzesi” Gezisine İlişkin Etkinlikler 
Değerlendirme Formu 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bu form, okulunuzda yürütülmekte olan Okuduğunu Anlama Becerisinin 
Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Erimtan 
Müzesi’ne ve Rahmi M. Koç Müzesi’ne gerçekleştirdiğiniz geziyi 
değerlendirmeniz amacıyla geliştirilmiştir. Aşağıdaki ifadeler müze gezisinin 
okuma alışkanlığınızı nasıl etkilediğini öğrenmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Her ifadeyi dikkatli okuyunuz ve yanıtlarınızı çarpı (X) ile işaretleyiniz. 
Lütfen işaretsiz ifade bırakmayınız. Sonuçların doğru olması için tüm 
sorulara içten yanıt veriniz. Anlamakta güçlük çektiğiniz sorular varsa 
sorabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı ve sınıfınızı yazmayı unutmayınız. 

Katkınız için sizlere teşekkür ederiz. 

Okuduğunu Anlama Proje Grubu 

Adınız ve Soyadınız : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sınıfınız  : . . . . . . . . . . . . . 
Açıklama: 
“HİÇ” seçeneği etkinliğin okuma alışkanlığınızı hiç etkilemediğini anlatır. 
“ÇOK” seçeneğine doğru gidilmesi, etkinliğin okuma alışkanlığınızı olumlu 
etkilediğini anlatır.  

İfadeler 

H
İÇ

 

Ç
ok

 A
z 

B
ir

az
 

O
ld

uk
ça

 

Ç
O

K
 

1. Müze gezisi benim için güzel bir deneyimdi.      
2. Müze gezisi, bana ilgileneceğim yeni bir alan 
kazandırdı.      

3. Müze gezisi tarih, arkeoloji gibi konularda bilgi 
edinmeme katkı sağladı.      

4. Müze gezisi, kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı.       
5. Müze gezisi eski uygarlıkların yaşam biçimleri 
hakkında okuma yapma isteğimi arttırdı.      

6. Müze gezisi kitap okumaya olan ilgimi arttırdı.      
7. Müze gezisi, okumalar yapabileceğim farklı konular 
olduğunun farkına varmamı sağladı.       
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8. Müze gezisinden sonra, eski uygarlıklar ve kültürler 
hakkında araştırma yapma isteğim arttı.      

9. Müze gezisi, beni eski uygarlıkların ve kültürlerin 
yaşamları konusunda düşündürdü.      

10. Müze gezisi, bende tarih, arkeoloji gibi konularda 
kitaplara ulaşma isteği uyandırdı.      

11. Müze gezisi, farklı müzeler hakkında okumalar ve 
araştırmalar yapma isteğimi arttırdı.      

Lütfen aşağıda yer alan iki sorudan size uygun olanına yanıt veriniz. 
1. Müze gezisi etkinliğinde seni en çok etkileyen ne oldu? Ayrıntılarıyla yazar mısın? 
2. Müze gezisi etkinliğinde değerli eserler gördünüz ve eserlerin ait olduğu dönemler 
hakkında bilgi sahibi oldunuz. Bu eserler arasından sizi en çok etkileyen eser 
hangisidir? Neden bu eseri seçtiğinizi gerekçeleriyle belirtiniz. 

�
� �
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Rahmi M. Koç Ve Erimtan Müze Gezisi Sirasinda Uyulmasi Gereken 
Kurallar

 

 

RAHMİ M. KOÇ VE 
ERİMTAN MÜZE 

GEZİSİ SIRASINDA 
UYULMASI 
GEREKEN 
KURALLAR 

 

 

Sevgili öğrenciler, 

20 Aralık Çarşamba günü, Rahmi M. Koç ve Erimtan Müzesi’ni ziyaret 
edeceksiniz. Müzelerde, hem yakın tarihimize ait eserleri hem de 3000 yıl 
öncesine kadar uzanan eski dönem eserleri göreceksiniz. Bu eserler ve eserlerin 
ait olduğu dönemlerdeki insan yaşamı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Müzeler 
size bambaşka bir dünyayı tanıtacak; geçmişteki yaşamla köprü kurmanıza fırsat 
verecek. 

Bu etkinliğin sizin için yararlı olması ve gezi boyunca bir aksaklık 
yaşanmaması için uyulması gereken bazı önemli kuralları sizlere hatırlatmak 
istiyorum. 

Okuldan Müzeye Hareketle İlgili Kurallar 

1. Müzeye saat 09.15’te hareket edilecektir. Bunun için saat 09.00’da okulda 
hazır bulununuz. 

2. Gezi boyunca, yanınızda yiyecek ve içecek getirmeyiniz. Bu nedenle sabah 
kahvaltınızı çok güçlü yaparak okula geliniz. 

3. Gezi boyunca öğretmenlerinizin uyarılarına dikkat ediniz, onlara yardımcı 
olunuz. 

4. Yol boyunca otobüste bağırmayınız, arkadaşlarınızı itme vb. gibi istenmeyen 
davranışlar göstermeyiniz. 

5. Yol boyunca çevreyi inceleyerek yeni bilgiler öğrenmeye çalışınız. 

6. Gezi boyunca gruptan kesinlikle ayrılmayınız. 

 Müzelerin Gezilmesi Sırasındaki Kurallar 
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1. Müze içinde yazılı olan ziyaret kurallarına mutlaka uyunuz. 

2. Müzede rahatsız edici davranışlardan kaçınınız ve alçak sesle konuşunuz. 

3. Eserler kolaylıkla zarar görebilirler, bu nedenle eserlere kesinlikle 
dokunmayınız. 

4. Müze içerisinde koşmayınız ve arkadaşlarınızı kesinlikle itmeyiniz. 

5. Müze görevlilerinin yönlendirmelerini mutlaka dikkatle izleyiniz. 

6. Erimtan Müzesi’nde yapılacak “Sikke Etkinliği” sırasında katılımcı olunuz, 
öğreticilerin uyarılarına uyunuz. 

7. Etkinlik sırasında öğreticilerin anlattıklarını dikkatle dinleyiniz. 

8. Dönüşte arkadaşlarınız ve aileniz yaptıklarınızla ilgili sizden bilgi almak 
isteyeceklerdir. Gezideki tüm ayrıntılara dikkat ediniz. 

9. Müzeden ayrılırken görevlilere teşekkür etmeyi unutmayınız. 

10. Tüm gezi boyunca öğretmenlerinizin yanından kesinlikle ayrılmayınız. 

Yeni öğrenmelerin başlangıcı olacak keyifli bir müze gezisi 
diliyorum. 

 

Yusuf YOLERİ 

Okul Müdürü 
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Rahmi M. Koç ve Erimtan Müzesi Etkinliğinden Görüntüler 

�
�

�
�
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Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Gezisi 

 

�

Birinci TBMM 
Binası 

Kurtuluş Savaşı 
Müzesi�

�

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Ankara’da Ulus meydanındadır. 
İnşasına, 1915 yılında başlanmıştır. Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın en 
belirgin özelliği duvarlarında Ankara taşı (andezit) kullanılmış olmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı 

Meclisin, 23 Nisan 1920'de bu binada toplanması kararlaştırıldığında henüz 
bitirilmemiş olan bina, milli bir heyecanın eseri olarak milletin katkısıyla 
tamamlanmıştır. Binlerce kişi büyük bir kalabalık halinde Meclis’in açılışını 
beklemiştir. 24 Nisan 1920 günü Meclis ikinci toplantısını yapmış ve Mustafa 
Kemal oybirliğiyle Meclis Başkanlığına seçilmiştir. Mustafa Kemal bu toplantıda 
uzun ve anlamlı bir konuşma yapmış, “Artık yüce meclisin üzerinde bir güç 
yoktur.” diyerek meclisin önemini vurgulamıştır. 

23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak kullanılmıştır. Bina 1952 yılında Maarif Vekaletine devredilmiş, 
1957 yılında ise müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmıştır. 23 Nisan 
1961'de ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi" adıyla halkın ziyaretine 
açılmıştır. 

Atatürk'ün doğumunun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucu 23 Nisan 
1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adıyla yeniden ziyarete açılmıştır. 

 

Değerli Öğrenciler, 

Sizlerle 05 Nisan 2018 Perşembe günü 09.00’da okulumuzdan hareket 
ederek Ankara’da bulunan Birinci TBMM Binası’na yani Kurtuluş Savaşı 
Müzesi’ne bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Ziyaret edeceğimiz müze sizlerin de 
bildiği gibi Cumhuriyet tarihimizin en özel mekanlarından biridir. Türk 
ulusunun özgürlük ve bağımsızlık simgesidir. 
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Aşağıda Müze hakkında kısa bir bilgi bulacaksınız. Bu bilgiden önce sizlerin 
müze ziyareti sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç noktaya dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 

1. Gruptan sakın ayrılmayın. 

2. Müze görevlilerinin sözlü uyarılarına kesinlikle uyun. 

3. Müze içerisinde asılı olan ziyaret kurallarını okuyun ve bu kurallara 
mutlaka uyun. 

4. Eserlere zarar gelmemesi için onlara hiçbir şekilde dokunmayın. 

5. Tarihi eserlere zarar gelmemesi için flaş kullanmadan fotoğraf çekin. 

6. Gezi sırasında yüksek sesle konuşmak, arkadaşlarınızı itmek gibi 
davranışlardan kaçının. 

7. Müzeye yiyecek ve içecek getirmeyin. 

8. Eserler hakkında bilgisi veren görevlilere teşekkür edin. 

9. Sibel İsmet Çatık Ortaokulu’nu temsil ettiğinizi sakın unutmayın. 

 

Yusuf YOLERİ 

Okul Müdürü 
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Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Etkinliğinden Görüntüler 

 


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 9 

Resim Yarışması Etkinliği 
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Sibel - İsmet Çatık Ortaokulu Ödüllü Resim Yarışması 

Değerli Öğrenciler, 

Kitap okumak ve okumayı alışkanlık haline getirmek insanın kişilik ve zihin 
gelişimini sağlayan ve hızlandıran bir alışkanlıktır. Kitap okumayı alışkanlık haline 
getiren bireylerin hem düşünceleri hem de hayal dünyaları gelişir, sözcük hazinesi 
artar ve zengin bilgi birikimine sahip olurlar. Kitap okumayı seven insan her 
okuduğu kitapta bir uçan halıya biner ve okuduğu kitabın dünyasına doğru yol 
alır. Araştırmalar gerek toplumsal gerekse bireysel sorunların temelinde kitap 
okuma alışkanlığının olmadığını ortaya koyuyor. Kendimize yararı olmayan boş 
işlere zaman ayırmak yerine kitap okumaya zaman ayırmak insani açıdan 
gelişmemizi sağlar.  

Sizin gibi küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanmış, kitap 
okumayı seven bireylerden oluşan toplumlar geleceğe sağlam ve güvenli adımlarla 
yürürler. Kitap okuma sevgisine sahip bireyler hem kendilerine hem de 
toplumlarına yararlı olurlar. Ayrıca kitap okumayı seven öğrenciler derslerde ve 
sınavlarda başarılı olarak kitap okumanın yararını görürler. Çünkü çok kitap 
okumak anlama, problem çözme, eleştirel düşünme gücümüzü geliştirir. 

Bu nedenle okulumuz 5. sınıf düzeyinde “Kitap Okuma Sevgisi” ile ilgili bir 
resim yarışması açmıştır. Yarışmaya ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Yarışmaya, 
yapacağınız güzel resimlerle katılmanızı bekler, sevgilerimi sunarım. 

Yusuf YOLERİ 

Okul Müdürü 
 

Katılma Koşulları 

Yarışmanın Konusu ve Amacı 

Madde 1:  

(1) Bu ödüllü resim yarışmasının teması “KİTAP OKUMA SEVGİSİ”dir.  Bu 
yarışma ile kitap okuma, okuma sevgisi ve okuduğunu anlama konularında 
öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturmak ve bilinç geliştirmek amaçlanmıştır. 

Madde 2: 

(1) Yarışmaya Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu’nun 5. sınıf öğrencileri katılabilir. 

Madde 3: 

(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki koşullar aranır. 

a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. 
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b)  Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir 
yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması 
gerekir. 

c)  Resimler iki mukavva karton arasında yırtılmamış ve yıpranmamış olarak 
gönderilir. 

ç)  Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim 
yer alamaz. 

d)  Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resim ile katılabilir.  

e)  Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel 
bilgileri yazılamaz. Resmin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında 
kullanılamaz. 

f)  Yarışmaya gönderilecek resimler, 35*50 ebatlarındaki (boyut) resim kâğıtlarına 
yapılır.  

g)  Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim 
bilgilerini içeren “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılır. 

(2) Belirtilen koşulları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz. 

Telif Hakkı 

Madde 4: 

(1) Derece alsın ya da almasın tüm resimler Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu’nun 
yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif 
ücreti ödenmez. 

(2) Yarışmaya katılan resimler sahibine geri verilmez. Resim sahibinin hakkı saklı 
kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu’na aittir. 

(3) Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır. 

Başvuru, Elemeler ve Eserlerin Değerlendirilmesi 

Madde 5: 

(1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki ilkeler uygulanır.  

a)  Resimler, öncelikle en az 3 (üç) en çok 5 (beş) resim öğretmeninden oluşan bir 
komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmelerde 
şartnameye uymayan eserler elenir. 

b)  Yarışmaya katılacak resimler Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu Müdürlüğü’ne teslim 
edilir. 

c)  Okul müdürlüğüne teslim edilen resimler, okul müdürlüğü tarafından 
kurulacak olan değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından incelenir ve 
değerlendirilir.  
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d)  Resimlerin değerlendirilmesinde “Konuya Uygunluk, Boyama, Yaratıcılık, 
Özgünlük, Perspektif, Kâğıt Yüzeyinin Kullanımı” ölçütleri dikkate alınır. 

e) Dereceye giren en iyi 3 (üç) resim Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu Müdürlüğü’ne 
teslim edilir. 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

Madde 6: 

(1) Öğrencilerin resimlerini okul müdürlüğüne teslim tarihi 17 Kasım 2017 
Perşembe günü mesai bitimine kadardır. 

(2) Resimlerin jüriye teslim tarihi 20 Kasım 2017 Cuma günüdür. 

(3) Jüri tarafından seçilen eserlerin Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu Müdürlüğüne 
teslim tarihi 23 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadardır. 

(4) Dereceye giren resimlerin açıklanma ve ödüllerinin verilmesi tarihi 24 Kasım 
2017 Cuma günüdür. 

Değerlendirme Komisyonu 

Madde 7: 

(1) Değerlendirme Komisyonunda, Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 5 (beş) ressam ya da resim öğretmeni görev alır. 

Ödüller ve Ödül Töreni 

Madde 8: 

(1) Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller şöyledir. 

a)  Birinci: 300 TL + Katılım Plaketi 

b)  İkinci: 200 TL + Katılım Plaketi 

c)  Üçüncü: 100 TL + Katılım Plaketi 

(2) Dereceye giren öğrencilerin açıklanması ve ödüllerinin verilmesi tarihi 24 
Kasım 2017 Cuma günüdür. Ödüller “Öğretmenler Günü” etkinliği kapsamında 
törenle verilir.  

(3) Ödül törenine yarışmaya resim gönderen öğrencilerle, öğrencinin 1 (bir) velisi 
katılabilir. 

� �



 

206 

Resim Yarışması ve Ödül Töreni Görüntüleri 




�
�
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Ek 10 

Ankara Üniversitesi Bülten’de Yayımlanan Yazı 
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Ek 11 

Öğrenci Anketi 
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215 

Değerli Öğrenciler, 

Bu anket, sizlerin okuduğunu anlama becerinizi etkilediği düşünülen değişkenlerle 
ilgilidir. Her ifadeyi dikkatli okuyunuz ve yanıtlarınızı çarpı (X) ile işaretleyiniz.  Lütfen 
işaretsiz ifade bırakmayınız. Araştırmadan elde edilen sonuçların doğru olması için 
tüm sorulara içtenlikle yanıt veriniz. Anlamakta güçlük çektiğiniz sorular varsa 
sorabilirsiniz. Bu anketten elde edilecek bilgiler yalnızca araştırma amacıyla kullanılacaktır. 
Adınızı, soyadınızı ve sınıfınızı yazmayı unutmayınız. 

Katkınız için sizlere teşekkür ederiz. 

Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

 

Adınız ve Soyadınız : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sınıfınız : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1-� Cinsiyetiniz?  (  ) Kız (  ) Erkek 
 

2-  Dergi, gazete ve ders kitaplarınız dışında evinizde bulunan kendinize ait 
kitap sayısı kaçtır? (Bir metrelik bir kitaplık rafı 50 kitap almaktadır.) 

(  ) 1 - 25 arası (  ) 26 – 50 arası 

 (  ) 51 - 100 arası 

(  ) 101 - 150 arası (  ) 151-200 arası 
 (  ) 201 ve üstü 

 

3-  Dergi, gazete ve ders kitaplarınız dışında evinizde bulunan toplam kitap 
sayısı kaçtır? (Bir metrelik bir kitaplık rafı 50 kitap almaktadır.) 

(  ) 1 - 50 arası (  ) 51 - 100 arası  

 (  ) 101 - 200 arası 

(  ) 201 - 300 arası (  ) 301 - 400 arası 

 (  ) 401 üstü 

 

4- Okul dışında öykü, roman, şiir, dergi vb. türde yayınları okumaya günde 
yaklaşık kaç saatinizi ayırıyorsunuz? 

(  ) Hiç okumuyorum (  ) 1 saatten az 

 (  ) 1 - 2 saat arası 

(  ) 2 - 3 saat arası (  ) 3 saatten çok 
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5-  Aşağıdaki yayınlardan hangisini düzenli olarak takip ediyorsunuz? (Birden çok 
seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

(  ) Sanat ve edebiyat dergilerini (  ) Eğlence amaçlı dergileri 

(  ) Bilim ve teknoloji dergilerini (  ) Okul derslerine yardımcı 
dergileri 

 

6- Aşağıdaki etkinlikleri ne sıklıkta yapıyorsunuz? (Her bir etkinlik türü için 
işaretleme yapınız.) 

Yapılan 
Etkinlikler 

Hiç 
Yapmam 

Çok Az 
Yaparım 

Ara Sıra 
Yaparım 

Sık 
Yaparım 

Her 
Zaman 

Yaparım 
Televizyon 
seyretmek 

     

Gazete, dergi, kitap 
okumak 

     

Sinemaya ya da 
tiyatroya gitmek 

     

Bilgisayar ya da cep 
telefonundan sosyal 
medyayı (youtube, 
facebook, instagram 
vb.) takip etmek 

     

 

7- Aşağıdaki yayınları ne sıklıkta okuyorsunuz? (Her bir yayın türü için işaretleme 
yapınız.) 

Yayın Türü 
Hiç 

Okumam 
Çok az 

Okurum 
Ara Sıra 
Okurum 

Sık 
Okurum 

Her 
Zaman 

Okurum 
Fantastik ve bilim 
kurgu kitapları 

     

Roman ve öykü türü 
kitaplar 

     

Bilim kitapları      
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8- Okumayla ilgili aşağıdaki ifadelerin size ne derece uygun olduğunu 
düşünüyorsunuz? (Her bir özellik için işaretleme yapınız.) 

İfadeler 
Hiç 

Uygun 
Değil 

Çok Az 
Uygun 

Çok 
Uygun 

Tamamen 
Uygun 

Yalnızca zorunda olduğumda kitap okurum.     
Okumaktan zevk alırım.     
İnsanlarla kitaplar hakkında konuşmaktan 
hoşlanırım. 

    

Kitapları bitirmekte zorlanırım.     
Bana kitap hediye edildiğinde mutlu olurum.     
Bana göre okumak zaman kaybıdır.     
Kitapçıya ya da kütüphaneye gitmekten zevk 
alırım. 

    

Yalnızca bilgiye ihtiyaç duyduğumda okurum.     
Kitap okurken dikkatim kısa sürede dağılır.     
Okuduğum kitaplar hakkında görüşlerimi 
ifade etmeyi severim. 

    

Arkadaşlarımla kitap değişimi yapmayı 
severim. 

    

 

9-  Okuduğunu anlama sürecinde gerekli olan aşağıdaki özelliklerin 
hangilerine ne derece sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? (Her bir özellik için 
işaretleme yapınız.) 

Özellikler 
Hiç 

Sahip 
Değilim 

Çok Az 
Sahibim 

Orta 
Düzeyde 
Sahibim 

Oldukça 
Sahibim 

Tamamen 
Sahibim 

Metni kendi cümlelerimle 
anlatabilirim. 

     

Metnin ana düşüncesini 
söyleyebilirim. 

     

Metinde geçen olaya yaşamdan örnek 
verebilirim. 

     

Metindeki karakterlerle benzer ya da 
farklı yönlerimi belirleyebilirim. 

     

Metinde geçen olayın doğruluğunu ya 
da yanlışlığını açıklayabilirim. 

     

Metinde anlatılan olayın sonuçlarını 
tahmin edebilirim. 

     

Metinden bir sonuç ya da ders 
çıkabilirim. 

     

Metinde ele alınan soruna yönelik 
önerilerde bulunabilirim. 
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10- Başarınızda etkili olan aşağıdaki kişisel özelliklerin hangilerine ne derece 
sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? (Her bir özellik için işaretleme yapınız.) 

Özellikler 
Hiç 

Sahip 
Değilim 

Çok Az 
Sahibim 

Orta 
Düzeyde 
Sahibim 

Oldukça 
Sahibim 

Tamamen 
Sahibim 

Bir sorunu çözebileceğime ya 
da bir görevi başarabileceğime 
inanırım. 

     

İçinde bulunduğum olumsuz 
durumlarla baş etmeye 
çabalarım. 

     

Zorluklara rağmen 
vazgeçmeden hedefe ulaşmak 
için çalışırım. 

     

Kararlarımdan ya da 
davranışlarımdan doğan 
sonuçların arkasında dururum. 

     

Olayları belirli ölçütlere göre 
değerlendirip sonuca 
ulaşabilirim. 

     

Verilen bilgiden yararlanarak 
bir olayın geçmişte ne 
olduğunu ya da gelecekte ne 
olacağını belirleyebilirim. 

     

Bir olay hakkında doğru 
sonuca varabilmek için 
gözlemlere dayanarak özelden 
genele ya da genelden özele 
genelleme yapabilirim. 

     

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 12 

Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı Değişkenine İlişkin 
Güvenirlik ve Geçerlik Çözümlemeleri 

�
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Maddelerin Boyutluluğunun Belirlenmesi 

Maddelerin boyutluluğunu belirlemek için açımlayıcı faktör analizi (AFA) 
156 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. AFA yapılmadan önce çözümleme tekniğinin 
varsayımları kontrol edilmiştir. Bartlett Testi sonucuna göre (χ2(28) =342.026 ve 
p< 0.05) çok değişkenli korelasyon matrisi manidardır. KMO Testi sonucunun 
(KMO= 0.843) 0.80’den büyük olması örneklem büyüklüğünün çözümleme için 
elverişli olduğunu göstermektedir. Uç değerlerin belirlenmesi için değerler 
standartlaştırılmış z puanlarına dönüştürülmüştür. -3 ile +3 arasında herhangi bir 
değer gözlenmemesi, veri setinin tek değişkenli uç değer bulundurmadığının 
göstergesidir. Ayrıca veri setinde kayıp veri de yer almamaktadır. Dağılımın 
normalliği çarpıklık ve basıklık değerlerinden kontrol edilmiştir; veri normal 
dağılım göstermektedir. Varsayımların kontrolünün ardından temel bileşenler 
faktörleştirme yöntemi ile açımlayıcı faktör analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. 
Tüm maddeler, tek faktör altında toplandığı için döndürme işlemi yapılmamıştır. 

Tüm maddelerin toplam test puanı korelasyon değerleri 0.01 düzeyinde 
manidardır ve korelasyon değerleri 0.619 ile 0.759 arasında değişmektedir. Bu 
durum her bir maddenin birlikte oluşturdukları yapı ile anlamlı ilişkileri olduğunu 
göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizi çıktılarından her bir maddenin 
belirlenen ana faktöre katkısının göstergesi olarak faktör yükleri incelenmiş ve 
aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Çizelge 17. Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı Açımlayıcı Faktör Analizi 
Çıktıları 

Madd
eler 

Ortala
ma 

Standart 
Sapma 

Madde Toplam Puan 
Korelasyonu 

Tek Faktördeki 
Faktör Yükü 

M1 3.724 0.095 0.628** 0.621 
M2 3.539 0.089 0.726** 0.737 
M3 3.744 0.102 0.619** 0.594 
M4 3.955 0.092 0.636** 0.627 
M5 3.917 0.096 0.759** 0.774 
M6 3.942 0.086 0.656** 0.660 
M7 4.096 0.085 0.679** 0.694 
M8 3.833 0.097 0.619** 0.613    

**p<0.01, Cronbach Alpha: 0.818 

Çizelge 17’de görüldüğü gibi maddelerin faktör yük değerleri 0.594 ile 0.774 
arasında değişmektedir. Yük değerlerinin tümü 0.30 değerinin üzerindedir. Bu 
nedenle maddelerin tek yapıya ait olmasını sağlayacak minimum faktör yükü 
yeterlik sınırı aşılmış ve maddeler tek faktörde yük vermiştir. AFA’nın 
yorumlanması gereken diğer çıktısı öz değerlerdir. Her bir maddenin ilgili 
faktördeki yüklerinin kareleri toplamı ile hesaplanan öz değerlerden kaçının 1’den 
büyük olduğu faktör sayısı belirlerken dikkate alınmaktadır. Bu analizde, değeri 
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1’den büyük olan tek özdeğer bulunmuş ve bu bulgu tek faktörlülüğün göstergesi 
olarak yorumlanmıştır. Bu durum, okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik algısı 
maddelerinin tek çatı altında toplandığı göstermiştir. 

Ölçme aracının yamaç birikinti grafiği Şekil 20’de verilmiştir: 

 
Şekil 20. Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı Yamaç Birikinti Grafiği 

 

Şekil 20’deki tek kırılma noktası içeren yamaç birikinti grafiği yapının tek 
faktörlü olduğunu göstermektedir. Tanımlanan maddelerle bu yapıdaki varyansın 
%50.76’sının açıklanabildiği görülmektedir. Hair, Black, Babin ve Anderson 
(2009) bu değerin en az %60 olmasına işaret etmektedir. Madde sayısı ve 
örneklem büyüklüğünün azlığının bu sonuca yol açabileceği yine alanyazında 
vurgulanmıştır. Bulunan %50.76 değerinin bu çalışma için kabul edilebilir 
düzeyde olduğu düşünülmüş ve maddelerin tek faktörlü olduğuna yönelik elde 
edilen kanıt dikkate alınarak sürece tüm maddelerle devam edilmiştir. 

 

Maddelerin Boyutluluğunun Doğrulanması 

İkinci aşamada, AFA ile ortaya konan tek faktörlü yapı 214 öğrenci 
üzerinden DFA ile test edilmiştir. Çözümleme için varsayımlar kontrol edilmiş 
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012; Tabachnick ve Fidell, 2007; 
Tavşancıl, 2005) ve uç değerlerin belirlenmesi için değerler standartlaştırılmış z 
puanlarına dönüştürülmüştür. -3 ile +3 arasında herhangi bir değer 
gözlenmemesi, veri setinin tek değişkenli uç değer bulundurmadığının göstergesi 
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olarak kabul edilmiştir. Dağılımın normalliği, çarpıklık ve basıklık değerlerinden 
kontrol edilmiş, çoklu bağlantı problemi için VIF değeri incelenmiş ve VIF 
değerinin 10’dan büyük olması nedeniyle varsayımların sağlandığı görülmüştür.  

Okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik algısı modifikasyondan önceki 
DFA uyum iyiliği değerleri Çizelge 18’de verilmiştir. 

Çizelge 18. Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı Modifikasyondan Önceki 
Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum İyiliği 
Değerleri 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 
Hesaplanan 

Değer  
Karar 

χ2/df 0.00≤ χ2/df≤2 2≤ χ2/df≤3 3.49 Kabul 
Edilebilir 

RMSEA 0.00≤RMSEA≤0.05 0.5≤RMSEA≤0.08 0.10 Kabul 
Edilebilir 

NFI 0.95≤NFI≤1 0.90≤NFI≤0.95 0.94 Kabul 
edilebilir 

CFI 0.97≤CFI≤1 0.95≤CFI≤0.97 0.96 Kabul 
Edilebilir 

GFI 0.95≤GFI≤1 0.90≤GFI≤0.95 0.93 Kabul 
Edilebilir 

AGFI 0.90≤AGFI≤1 0.85≤AGFI≤0.90 0.87 İyi Uyum 

Kaynak. Hu, ve Bentler, 1999; Kline, 2005; Tabachnick ve Fidell, 2007 

AFA’yı destekler biçimde, her bir maddenin tek faktöre tanımlanan yol 
katsayılarının manidar olduğu görülmektedir. Ancak uyum iyiliği değerlerinin düşük 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle, önerilen modifikasyonlar incelenmiştir. Buna göre 3. 
ve 4. madde arasında bir kovaryans tanımlanmasının kötü uyum gösteren kay kare 
indeksinde 20.14 değerinde bir düşüşe yol açacağı ifade edilmiştir. Söz konusu kovaryans 
(bir tür ilişki) tanımlamasının anlamlı olup olmadığı madde düzeyinde incelemelerle 
belirlenmiştir. Üçüncü madde “Metinde geçen olaya yaşamdan örnek verebilirim.”  ve 4. 
madde “Metindeki karakterlerle benzer ya da farklı yönlerimi belirleyebilirim.” ifadelerini 
içermektedir. Her iki madde diğerlerinden farklı olarak yanıtlayıcının metinde geçen olay 
ile kendi yaşantısıyla ilişkilendirmesini gerektirmektedir. Üçüncü ve dördüncü madde bu 
yönüyle diğer maddelerden ayrılmakta ve benzer amaca hizmet etmektedir Üçüncü ve 
dördüncü maddelerin ölçtüğü özelliklerden hareketle iki değişken arasında birlikte 
değişimin bir göstergesi olarak kovaryans tanımlanmış ve yol diagramı Şekil 21 elde 
edilmiştir. 
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Şekil 21. Okuduğuna Anlamaya Yönelik Doğrulayıcı Faktör Analizi Standartlaştırılmış 

Yol Katsayılarını İçeren Yol Diagramı 

 

Çizelge 19. Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı Modifikasyondan Sonraki 
Doğrulayıcı Faktör Analizi Çıktıları 

Maddeler 
Standartlaştırılmış Yol 

Katsayısı 
Hat

a 
t 

Değeri 

M1 0.68 0.54 10.55 
M2 0.70 0.51 10.96 
M3 0.60 0.64 8.91 
M4 0.63 0.61 9.44 
M5 0.70 0.51 11.01 
M6 0.67 0.55 10.33 
M7 0.67 0.54 10.45 
M8 0.59 0.65 8.86 
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Çizelge 19’da verilen değerler ve Şekil 21 incelendiğinde, tüm yol 
katsayılarının manidar olduğu görülmektedir. Yol katsayıları 0.59 ile 0.70 arasında 
değişmektedir. Maddelerin her birinin ölçmesi hedeflenen okuduğunu anlamaya 
yönelik özyeterlik algısı ile ilişkisinin anlamlı olduğu ifade edilebilir. Son olarak 
gerçekleştirilen modifikasyon işleminden sonra elde edilen uyum iyiliği değerleri 
Çizelge 20’te verilmiştir. 

Çizelge 20. Okuduğunu Anlamaya Yönelik Özyeterlik Algısı Modifikasyondan Sonraki 
Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum 
İyiliği 
Değerleri 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 
Hesaplanan 

Değer 
Karar 

χ2/df 0.00≤ χ2/df≤2.00 2.00<χ2/df≤3.00 2.47 Kabul 
Edilebilir 

RMSEA 0.00≤RMSEA≤0.05 0.50<RMSEA≤.08 0.08 Kabul 
Edilebilir 

NFI 0.95≤NFI≤1 0.90≤NFI<0.95 0.98 İyi Uyum 
CFI 0.97≤CFI≤1 0.95≤CFI<0.97 0.97 İyi Uyum 
GFI 0.95≤GFI≤1 0.90≤GFI<0.95 0.95 İyi Uyum 
AGFI 0.90≤AGFI≤1 0.85≤AGFI<0.90 0.97 İyi Uyum 

Kaynak. Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2005; Tabachnick ve Fidell, 2007 

Çizelge 20’deki uyum iyiliği değerlerine göre, manidar olan Kay Kare değeri 
ile RMSEA değeri kabul edilebilir uyum aralığındadır. GFI, CFI ve AGFI indeks 
değerleri ise iyi uyum aralığındadır. Bu nedenle kurulan modelin doğrulandığı 
görülmektedir. Bu durum okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik algısının 
uygulanan maddelerle ölçülebilir olduğuna yönelik bulgular sunmaktadır. Bu 
bulgulardan hareketle, söz konusu maddelerden toplam puan alınması ve bu 
puana dayalı okuduğunu anlamaya yönelik özyeterlik algısı düzeyinin 
tanımlanması anlamlı olacaktır.  
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Öğretmen Anketi 
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ÖĞRETMEN ANKETİ 

Değerli Öğretmen, 

Bu anket, “Okuduğunu Anlama Becerisinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında Sibel İsmet Çatık Ortaokulu’nda yürütülen ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleriyle ilgilidir. Ankette yer alan ifadeleri proje 
başlamadan önce yaptıklarınızı ve proje bitiminden sonra yaptıklarınızı 
düşünerek yanıtlayınız. İfadelere gerçekçi ve doğru yanıtlar vermeniz son 
derece önemlidir. Araştırmadan elde edilen sonuçların doğru olması için tüm 
sorulara içtenlikle yanıt vermenize bağlıdır. Lütfen işaretsiz ifade bırakmayınız. 

Bu anketten elde edilecek bilgiler yalnızca araştırma amacıyla kullanılacaktır. 

Katkınız için size teşekkür ederiz. 

       

Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Proje Ekibi 

�
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�� Türkçe dersinde aşağıdaki davranışları ne sıklıkta yapıyorsunuz? (Her bir 
ifadeyi okuduktan sonra “projeden önce” ve “projeden sonra” olmak üzere iki durum için 
işaretleme yapınız) 

Projeden Önce 
Etkinlikler 

Projeden Sonra 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

    Öğrencilerden metnin ana 
düşüncesini açıklamasını 
isterim.  

    

    Metni daha iyi 
anlayabilmeleri için 
öğrencilere sorular sorarım.  

    

    Öğrencilere yanıtlarını 
düşünmeleri için zaman 
veririm.  

    

    Öğrencilere okumaları için 
kitap ya da yazar isimleri 
öneririm.  

    

    Öğrencileri metin hakkındaki 
görüşlerini ifade etmeleri için 
cesaretlendiririm.  

    

    Öğrencilerin metni kendi 
yaşamları ile ilişkilendirmeleri 
için onlara yardımcı olurum. 

    

    Öğrencilere, kendi bilgilerini 
metindeki bilgilerle nasıl 
ilişkilendireceklerini 
gösteririm. 

    

    Öğrencilere, okumaya dayalı 
ödevler veririm. 

    

    Okumaya dayalı ödevler 
tamamlandığında, 
öğrencilerle çalışmaları 
hakkında konuşurum.  

    

    Okumaya dayalı çalışmaların 
nasıl değerlendirileceğini 
öğrencilerime anlatırım.  

    

    Öğrencilere, okumaya dayalı 
ödevlerin nasıl yapılacağını 
anlayıp anlamadıklarını 
sorarım. 

    

    Ödeve dayalı çalışmalara 
puan veririm. 

    

    Okumaya dayalı ödevler 
hakkında öğrencilerin soru 
sormasına fırsat veririm.  

    

    Sorular sorarak öğrencileri, 
okuma çalışmalarına etkin 
katılmaları için güdülerim. 

    

    Okumaya dayalı ödevleri ne 
kadar iyi yaptıkları hakkında 
öğrencilere geribildirim 
veririm. 
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2- Sınıf içi okuma etkinlikleri sırasında aşağıdaki uygulamaları ne sıklıkta 
yapıyorsunuz? (Her bir ifadeyi okuduktan sonra “projeden önce” ve “projeden sonra” olmak 
üzere iki durum için işaretleme yapınız) 

Projeden Önce 
Etkinlikler 

Projeden Sonra 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

    Öğrencilere, metni 
yüksek sesle okurum. 

    

    Öğrencilerden metni 
yüksek sesle okumalarını 
isterim. 

    

    Öğrencilerden metni 
sessizce okumalarını 
isterim. 

    

    Öğrencilere sesleri ve 
sözcükleri çözümleme 
stratejilerini öğretirim. 

    

    Öğrencilere sistematik 
olarak yeni sözcükler 
öğretirim. 

    

    Öğrencilere farklı okuma 
stratejilerini (tarama/öz 
izleme vb. gibi) öğretirim. 

    

    Öğrencilere ana 
düşüncenin nasıl 
özetleneceğini öğretirim. 

    

    Öğrencilere ilgi alanlarına 
uygun okuma 
materyalleri sağlarım. 

    

    Öğrencilerin okuma 
düzeylerine uygun 
materyalleri sağlarım. 

    

    Yeni metnin içeriğini 
öğrencilerin ön bilgileri 
ile ilişkilendiririm. 

    

    Öğrencileri metni daha 
iyi anlamaları için teşvik 
ederim. 

    

    Öğrencileri metin 
hakkında tartışmaları için 
teşvik ederim. 

    

    Öğrencileri, metinde dile 
getirilen görüşleri 
sorgulamaları için teşvik 
ederim. 

    

    Öğrencilerin metni daha 
iyi anlamaları için farklı 
yaklaşımlar sergilerim.  

    

    Öğrencilere kendi 
seçtikleri kitapları 
okumaları için zaman 
veririm.  

    

    Her öğrenciye 
okuduğunu anlama 
düzeylerinin gelişimine 
ilişkin bireysel 
geribildirim veririm.  
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3- Okuduğunu anlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması için, 
öğrencilerinizden aşağıda verilenleri hangi sıklıkta yapmalarını istersiniz? 
(Her bir ifadeyi okuduktan sonra “projeden önce” ve “projeden sonra” olmak üzere iki durum 
için işaretleme yapınız) 

Projeden Önce 
Etkinlikler 

Projeden Sonra 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

    Metinde açıkça verilmiş bilgiyi 
bulmak 

    

    Metnin ana düşüncesini belirlemek     
    Metinden anladıklarını yorumlama 

ya da kendi sözcükleriyle 
desteklemek 

    

    Okuduklarıyla kendi deneyimlerini 
ilişkilendirmek 

    

    Okuduklarını diğer okumalarıyla 
karşılaştırmak 

    

    Metnin sonunda ne olacağına 
ilişkin tahminde bulunmak 

    

    Okuduklarını günlük yaşamdaki 
olaylarla ilişkilendirmek 

    

    Metni ölçütler kullanarak 
eleştirmek 

    

    Okuduklarından yola çıkarak 
genelleme ve çıkarım yapmak 

    

    Okunan metnin türünü ve yapısını 
belirlemek 

    

    Yazarın bakış açısını ve amacını
belirlemek 

    

 

4- Okumalarını tamamladıktan sonra, öğrencilerinizden aşağıda verilenleri 
hangi sıklıkta yapmalarını istersiniz? (Her bir ifadeyi okuduktan sonra “projeden önce” 
ve “projeden sonra” olmak üzere iki durum için işaretleme yapınız) 

Projeden Önce 
Etkinlikler 

Projeden Sonra 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

Hiç 
Ara 
Sıra 

Çoğun-
lukla 

Her 
Zaman 

    Okuduklarına ilişkin bir şeyler 
yazmak 

    

    Okuduklarına ilişkin soruları sözlü 
olarak yanıtlamak 

    

    Okuduklarına ilişkin soruları yazılı 
olarak yanıtlamak 

    

    Okuduklarını sözlü olarak 
özetlemek 

    

    Okudukları hakkında öğrencilerin 
birbirleriyle konuşmalarını 
sağlamak 
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