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BÖLÜM V: SONUÇ, TARTI ŞMA VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuç ve Tartı şma 

Ortaokul Türkçe ders kitaplarının temel beceriler açısından incelendiği bu araştırma; 

Türkçe ders kitaplarındaki (ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı) 

metin, etkinlik, çalışma ve yönergeler aracılığıyla kazandırılması düşünülen temel 

becerilerin hangi düzeyde yer aldığını belirlemeye yönelik bir çalışma özelliği taşımaktadır. 

Çalışmada, Türkçe ders kitaplarında temel becerilerin yer alma sayısı, bu becerilerin 

toplam çalışma/etkinlik/yönergelere oranı, becerilerin sınıflara ve yayınevlerine göre 

farklılaşma durumları saptanmıştır. Yapılan bu saptamaların dışında Türkçe 

öğretmenlerinin temel becerilerin Türkçe ders kitaplarında yer almasına yönelik görüşleri 

de alınmıştır. Bu bağlamda çalışma sonucunda elde edilen tüm sonuçlara ilişkin 

değerlendirme ve bu çalışmaya benzer araştırmalarla tartışmalar her bir temel beceri için 

ayrı ayrı yapılmıştır. 

5.1.1. Türkçeyi Do ğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi ile İlgili Sonuç ve 

Tartışma 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların 

sayısı 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarına yansıma oranı % 79.36’dır. Bu bağlamda 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin temel beceriler arasında birinci sırada 

yer aldığı görülmektedir. Bu durum, incelenen kitapların Türkçe dersine ait olmasından 

kaynaklanmaktadır. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin sınıflara göre 

dağılımı gözden geçirildiğinde, bu becerinin üst sınıflara doğru giderek arttığı görülmüştür 

(bkz. Şekil 4.4). Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliştiren çalışmalar     

-5. sınıflar haricinde- diğer sınıflarda genel ortalamanın üzerinde yer almıştır. Türkçe ders 

kitaplarında bu beceriye yer verilme oranı 5. sınıfta % 72.9 iken bu oran 8. sınıfta            

% 86.2’ye ulaşmıştır. 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini kazandırmaya yönelik çalışmalar 

yayınevlerine göre incelediğinde, 5. sınıfta MEB ile Ada yayınlarına ait kitaplar arasında 

önemli bir farkın bulunmadığı, Özgün ile Koza yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  

yayınlarına ait kitap lehine büyük bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB, Doku ve Evren 

yayınlarına ait kitaplar arasında önemli bir farkın bulunmadığı; 7. sınıfta MEB, Koza, 
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Özgün ve Gizem yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı; 8. sınıfta 

ise MEB ve Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Harf ile 

Özgün yayınları arasında Harf  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın olduğu saptanmıştır 

(bkz. Şekil 4.5). 

Öğretmenler, temel becerileri önem derecesine göre sıralarken Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanma becerisini birinci sıraya yerleştirmişlerdir. Bununla birlikte görüşü 

alınan 20 öğretmenden 16’sı Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin Türkçe 

ders kitapları aracılığıyla en çok kazandırılan beş temel beceriden biri olduğunu 

düşünmektedir. 

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri gelişmiş bir bireyin Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanma becerisi de gelişmiştir. “Öğrenciler dinleme ve okuma becerilerini 

bilgi alırken yazma ve konuşma becerilerini ise kendilerini ifade ederken kullanmaktadır. O 

halde Türkçeyi doğru güzel ve etkili kullanma becerisinin bütün derslerde ortak beceri 

olarak kabul edilmesi önemli bir gerekliliktir.” (Kan 2006: 74). Tüm dersler için ortak bir 

beceri olarak kabul edilen Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine Türkçe ders 

kitaplarında üst sınıflara doğru artan bir oranda yer verilmiş olması, bu dersin geliştirmeyi 

hedeflediği en temel beceri olmasından kaynaklanmakla birlikte öğrenene görelik ilkesiyle 

de uyumlu olmuştur. 

Doku Türkçe 6, Evren Türkçe 6 ve MEB Türkçe 7 kitaplarında temaya hazırlık 

çalışmalarının yer almaması nedeniyle bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 

yer verilemediği belirlenmiştir. Bununla birlikte Harf Türkçe 8 kitabında temaya hazırlık 

çalışmalarında 2 adet proje çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımların oluşturulması 

amaçlanmıştır. 

Türkçe ders kitaplarında Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine yer 

verme düzeyine ilişkin sonuçlar ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda 

karşılaştırılmıştır. 

Kan (2006: 199) araştırmasında; “Yeni TDÖP’ün Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma becerisini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğrenciler 5. sınıf TDÖP’ü 

kendilerine bu beceriyi kazandırmada etkili bulmaktadır” sonucuna ulaşmıştır. 

Kurudayıoğlu, Tüzel ve Güneş (2010: 8) araştırmalarında MEB Türkçe 7 ders kitabında 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine % 76.39 oranında; Pasifik Türkçe 7 

ders kitabında ise % 76.30 oranında yer verildiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmada 

da Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin Türkçe ders kitaplarında 5. sınıftan 
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itibaren 8. sınıfa doğru % 72.9 - % 86.2 arasında yer verilmiş olması bu bulguları 

desteklemektedir.  

5.1.2. Eleştirel Dü şünme Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Eleştirel düşünme becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

Türkçe ders kitaplarına yansıma oranı % 43.4’tür. Buradan hareketle eleştirel düşünme 

becerisinin on bir temel beceri arasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Eleştirel 

düşünme becerisinin sınıflar düzeyinde dağılımı gözden geçirildiğinde bu becerinin üst 

sınıflara doğru giderek arttığı görülmüştür (bkz. Şekil 4.9). 5 ve 6. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında eleştirel düşünme becerisine yer verilme düzeyi genel ortalamanın bir miktar 

altında, 7 ve 8. sınıflarda ise üstündedir. Bu durum, eleştirel düşünme becerisine üst 

sınıflara doğru daha fazla yer verme ilkesiyle de örtüşmektedir. Eleştirel düşünme 

becerisine niceliksel olarak 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla sayıda yer verilirken 

toplam çalışmalar dikkate alınarak oransal hesaplamalar yapıldığında eleştirel düşünme 

becerisinin 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında daha yoğun olduğu görülmüştür. 

Eleştirel düşünme becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine 

göre incelediğinde, 5. sınıfta MEB ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında MEB 

yayınlarına ait kitap lehine bir farkın olduğu, diğer yayınevlerine ait kitaplar arasında 

belirgin bir farkın bulunmadığı; 6. sınıfta MEB, Doku ve Evren yayınlarına ait kitaplar 

arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 7. sınıfta MEB ile Koza 

yayınlarına ait kitaplar arasında Koza  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu, 

MEB ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine büyük 

bir farkın bulunduğu, Gizem ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına 

ait kitap lehine bir farkın olduğu; 8. sınıfta ise MEB ile Bisiklet yayınlarına ait kitaplar 

arasında Bisiklet  yayınlarına ait kitap lehine büyük bir farkın bulunduğu, Harf ile MEB 

yayınlarına ait kitaplar arasında Harf  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu, 

Özgün ile Bisiklet yayınları arasında ise Bisiklet  yayınlarına ait kitap lehine büyük bir 

farkın olduğu saptanmıştır (bkz. Şekil 4.10). 

Eleştirel düşünme becerisi öğretmenler tarafından önem derecesine göre üçüncü 

sıraya yerleştirilmiş olmasına karşın görüşü alınan 20 öğretmenden 10’u Türkçe ders 

kitapları aracılığıyla en az geliştirilen becerilerden birinin eleştirel düşünme becerisi 

olduğunu ifade etmiştir. 

Bilişsel gelişim özellikleri bakımından 5. sınıfta soyut düşünmeye başlayan çocuk, 6. 

sınıfta soyut işlemler dönemine girmektedir. Buna bağlı olarak bu dönemde çocuklar hem 

soyut düşünmeye hem de gerçeğe ilişkin farklı seçenekler üretmeye başlar. Dolayısıyla 
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incelenen Türkçe ders kitaplarında çocukların bilişsel gelişim özelliklerine uygun bir 

şekilde eleştirel düşünme becerisine 5. sınıftan 8. sınıfa doğru artan bir oranda yer 

verildiği görülmüştür. Bununla birlikte Türkçe ders kitaplarında bu beceri ile ilgili olarak 

yeterli sayıda etkinlik, çalışma, metin ve yönergelere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Doku Türkçe 6, Evren Türkçe 6 ve MEB Türkçe 7 kitaplarında temaya hazırlık 

çalışmalarının yer almaması nedeniyle bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 

yer verilemediği belirlenmiştir. Buna karşın Harf Türkçe 8 kitabındaki temaya hazırlık 

çalışmalarında 2 adet proje çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya 

çalışılmış olması önemli bir bulgudur. Bununla birlikte münazara, dramatizasyon, tartışma, 

metin yazma, metin inceleme gibi uygulamaların hepsinde bu becerinin geliştirilmesi 

desteklenmiştir.  

Eleştirel düşünme becerisine sahip bireylerin; kanıtı kullanma, sebep-sonuç ilişkisi 

kurma, genelleme yapma, farklı bakış açıları yakalama, sorgulama, çelişkileri fark etme, 

sınıflama yapma, değerlendirme ve karşılaştırma yapma, ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme, 

çıkarımda bulunma gibi özelliklere sahip oldukları dikkate alındığında; ders kitaplarında 

ve sınıf içi-dışı çalışmalarda bu beceriyi geliştirmeye yönelik yeterli ve doğru seçilmiş 

etkinlere yer vermenin önemi de ortaya çıkmaktadır. 

Türkçe ders kitaplarında eleştirel düşünme becerisine yer verme düzeyine ilişkin 

sonuçlar ile bazı akademik araştırmaların bulguları karşılaştırıldığında aşağıdaki önemli 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

Özatalay (2007: 195) yaptığı araştırmada; Türkçe ders kitaplarında eleştirel 

düşünme becerisine 1. sınıftan 5. sınıfa doğru artan bir şekilde yer verildiği sonucuna 

ulaşmıştır. Eleştirel düşünme becerisine üst sınıflara doğru daha yüksek oranda yer 

verilmesi bulgusu bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Buna karşın Razgatlıoğlu 

(2010: 165) ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarına ilişkin “her iki yayınevindeki 

metinlerin kalıp yargılara, örtük varsayımlara ve belirsizliklere oldukça fazla yer verdiği; 

sokratik tartışmaya, çok yönlü düşünceye, çözümler üretmeye ise çok az yer verdiği, bu 

nedenle de kitapların eleştirel düşünme boyutlarına istenilen düzeyde yer vermedikleri 

görülmüştür” demiştir. Bu araştırmada Türkçe ders kitaplarında her ne kadar eleştirel 

düşünme becerisine yer verilme düzeyi yeterli görülmüş olsa da bu beceriye daha fazla 

yer verilmesine ilişkin beklentiler önemini korumaktadır.  

Başoğlu (2010: 61-62) çalışmasında; ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders 

kitaplarında “bağımsızlık, tutarlılık, ön yargısız olma, değerlendirme gibi eleştirel düşünme 

bileşenleri dikkate alındığında 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin eleştirel 
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düşünme eğitimine uygun olduğu tespit edilmiştir. 7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 

bazı metinlerin belirlenen eleştirel düşünme bileşenlerine uygun olmadığı görülmüştür.    

8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ise eleştirel düşünme eğitimi açısından 

kısmen uygun olduğu” sonucuna ulaşmıştır. Eleştirel düşünme becerisinin bu yaşlarda 

okunan doğru metinlerle geliştirileceği göz önünde bulundurulduğunda araştırmamızda bu 

becerinin geliştirilmesi açısından bütün sınıflar düzeyindeki çalışma, etkinlik, metin ve 

yönergelerin kısmen yeterli olduğu görülmektedir. 

5.1.3. Yaratıcı Dü şünme Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Yaratıcı düşünme becerisini geliştiren çalışmaların 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarına yansıma oranı % 27.5’tir. Bu bağlamda yaratıcı düşünme becerisi 11 temel 

beceri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Şekil 4.14’te görüldüğü üzere 5 ve 6. sınıf 

Türkçe ders kitaplarında yaratıcı düşünme becerisine yer verilme oranı genel ortalamanın 

bir miktar altında iken 7 ve 8. sınıflarda ise genel ortalamanın üzerinde olduğu 

görülmüştür. Yaratıcı düşünme becerisinin sınıflara göre dağılımı gözden geçirildiğinde 

bu becerinin en çok 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer aldığı tespit edilmiştir.  

Yaratıcı düşünme becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine 

göre incelediğinde; 5. sınıfta MEB ile Ada yayınlarına ait kitaplar arasında Ada  yayınlarına 

ait kitap lehine, Koza ile Ada yayınlarına ait kitaplar arasında Ada  yayınlarına ait kitap 

lehine büyük bir farkın bulunduğu, Koza ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  

yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta Doku ve Evren yayınlarına ait 

kitaplar arasında Evren  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu, 7. sınıfta MEB, 

Koza ve Gizem yayınlarına ait kitaplar arasında bir farkın bulunmadığı; MEB, Gizem ve 

Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında ise Özgün  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın 

bulunduğu; 8. sınıfta MEB ile Harf yayınlarına ait kitaplar arasında bir farkın bulunmadığı; 

Bisiklet ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine 

büyük bir farkın olduğu saptanmıştır (bkz. Şekil 4.15). 

Öğretmenler, temel becerileri önem derecesine göre sıralarken yaratıcı düşünme 

becerisini ikinci sıraya yerleştirmişlerdir. Bununla birlikte görüşü alınan 20 öğretmenden 

12’si yaratıcı düşünme becerisinin Türkçe ders kitapları aracılığıyla en çok kazandırılan 

becerilerden biri olduğunu belirtmiştir. 

Doku Türkçe 6, Evren Türkçe 6 ve MEB Türkçe 7 kitaplarında temaya hazırlık 

çalışmalarının yer almaması nedeniyle bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 

yer verilemediği belirlenmiştir. Bununla birlikte MEB Türkçe 5’te tema değerlendirme 

çalışmalarından hiçbirinin yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeye yönelik olmadığı 
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görülmüştür. Buna karşın Harf Türkçe 8’de temaya hazırlık çalışmalarında 2 adet proje 

çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkçe ders 

kitaplarında yer alan hikâye edici metinler, öğrenci çalışma kitaplarında verilen kelimenin 

çağrışımlarını yazma, metnin devamını tahmin etme ve metni tamamlama gibi etkinlikler 

aracılığıyla öğrencilere yaratıcı düşünme becerisine ilişkin kazanımlar oluşturulmaya 

amaçlanmıştır. 

“Toplumsal değişimin hızlı yaşandığı günümüz toplumlarında, öğrenciyi yaşama 

hazırlamak ve bu hıza ayak uydurmasını sağlamak için yaratıcı düşünme becerisinin 

geliştirilmesi gerekmektedir” (Vural 2008: 4). Bunun için öğrencilerin çok yönlü bir 

anlayışla olgu ve olayları ayırt edebilmeleri, kavram-genelleme ilişkisini fark edip 

sorunlara uygulayabilmeleri, üst bilişsel yeterlilikleri kullanabilmeleri ve sıra dışı 

bağlantılar kurmaları gerekmektedir. Yaratıcı düşünme becerisi geliştikçe bireylerin 

problem çözme ve karar verme becerilerinin de gelişmesi söz konusu olur. Yaratıcı 

düşünme becerisine sahip bireylerin bir problemle ilgili olarak hipotez geliştirme 

becerisine daha fazla sahip olacakları açıktır. Yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesi için 

ders kitaplarında gözlem ve inceleme, problem çözme, tartışma, rol oynama gibi 

yöntemler yanında beyin fırtınası, kavram haritası, balık kılçığı ve zihin haritası gibi 

tekniklere ilişkin çalışma ve etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir.  

Türkçe ders kitaplarında yaratıcı düşünme becerisine yer verme düzeyine ilişkin 

sonuçlar ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır. 

Çakmak (2010: 104) araştırmasında; “öğretmenlerin çoğunluğu, programda belirtilen 

metin özelliklerini ve metin işleniş sürecinde yapılan etkinlikleri yaratıcı düşünme 

becerilerinin gelişimi açısından olumlu bulmuştur. Ancak görüş bildiren öğretmenlerin 

geneli, ders kitaplarında yer alan metinlerin uzun ve sıkıcı olduğunu, yaratıcı, eğlenceli, 

güncel, ders verici, öğüt içeren metinlere daha fazla yer verilmesi ve metinlerin öğrenci 

seviyelerine uygun olması gerektiğini düşünmektedirler” demektedir. Araştırmamızda 

Türkçe ders kitaplarında yaratıcı düşünme becerisine yer verilme oranı dikkate alındığında 

bu becerinin diğer beceriler arasında üçüncü sırada yer aldığı belirlenmiştir. Bu beceri;    

7. sınıf Türkçe ders kitaplarında en çok yer almakla birlikte, öğretmenler de Türkçe 

kitapları aracılığıyla en çok kazandırılan beş temel beceri arasında yaratıcı düşünme 

becerisini ikinci sıraya yerleştirmişlerdir. 

5.1.4. İleti şim Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

İletişim becerisini geliştiren etkinliklere bakıldığında 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yansıma oranının % 24.9 olduğu görülmektedir. İletişim becerisi bu oran ile on 
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bir temel becerisi arasında dördüncü sırada yer almıştır. İletişim becerisinin önemi ve 

girişimcilik becerisiyle ilgili kazanımların gerçekleşmesinde bu becerinin aracı olduğu 

düşünüldüğünde, bu beceriye yer verilme oranının istenilen düzeyde olmadığı 

görülmüştür. Bununla birlikte, 5 ve 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında iletişim becerisini 

geliştiren çalışmalara yer verilme oranı genel ortalamanın altında; 7 ve 8. sınıf Türkçe 

ders kitaplarında ise üzerindedir (bkz. Şekil 4.19). İletişim becerisinin sınıflara göre 

dağılımı gözden geçirildiğinde bu becerinin üst sınıflara doğru giderek arttığı, 8. sınıfta    

% 27.2’ye ulaştığı görülmüştür. 

İletişim becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine göre 

incelediğinde, 5. sınıfta yayınevlerine ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı;  

6. sınıfta MEB ile Evren yayınlarına ait kitaplar arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine 

bir farkın bulunduğu; diğer yayınevleri arasında bir farkın bulunmadığı; 7. sınıfta MEB, 

Gizem ve Koza yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Özgün ile 

Koza yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine büyük bir farkın 

bulunduğu; 8. sınıfta MEB, Özgün ve Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında önemli bir 

farkın bulunmadığı, MEB ile Harf yayınlarına ait kitaplar arasında Harf yayınlarına ait kitap 

lehine bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır (bkz. Şekil 4.20). 

İletişim becerisi öğretmenler tarafından önem derecesine göre dördüncü sıraya 

yerleştirilmiştir. Bununa birlikte 13 öğretmen, iletişim becerisinin Türkçe ders kitapları 

aracılığıyla en çok kazandırılan becerilerden biri olduğunu ifade etmiştir.  

Doku Türkçe 6, Evren Türkçe 6 ve MEB Türkçe 7 kitaplarında temaya hazırlık 

çalışmalarının yer almaması nedeniyle bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 

yer verilemediği belirlenmiştir. Buna karşın Harf Türkçe 8 kitabında temaya hazırlık 

çalışmalarındaki 2 proje çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

“İletişimin olduğu her yerde etkileşim, etkileşimin olduğu her yerde iletişim vardır. 

İletişimin amacı insanın kendi kendine gideremeyeceği ihtiyaçlarını, çözemeyeceği 

sorunlarını ve gerçekleştiremeyeceği eylemlerini yapabilmesi için ikinci kişiden yardım 

talebidir” (Ulutaşdemir 2007: 38). Her yaş grubunun iletişim becerileri farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle çocuğa kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği ortam 

hazırlanmalıdır. Bu anlamda ders kitaplarının önemi büyüktür. Türkçe ders kitaplarında 

bu becerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin doğru seçilmesi ve “öğrenene görelik” 

ilkesi çerçevesinde üst sınıflara doğru artarak yer verilmesi gerekmektedir. 
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Türkçe ders kitaplarında iletişim becerisine yer verme düzeyine yönelik sonuçlar ile 

bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır. 

Özatalay (2007: 198) ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitapları ile ilgili 

araştırmasında iletişim becerisi ile ilgili özelliklerin Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde 

yer alma düzeyinin % 22.54 olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmamızda iletişim becerisi 

ile ilgili etkinliklerin Türkçe ders kitaplarında yer alma düzeyinin % 24.90 olduğu 

belirlenmiştir. İletişim becerisinin önemi düşünüldüğünde ortaokullarda iletişim becerisine 

yer verilme oranının ilkokullara göre biraz daha yükselmiş olması olumlu olmakla birlikte 

yeterli değildir. İletişim becerisinin her yaş seviyesindeki bireylerde olması gereken bir 

özellik olduğu dikkate alındığında bu beceriye üst sınıflara doğru daha fazla yer verilmesi 

gerekmektedir.  

5.1.5. Problem Çözme Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe 

ders kitaplarına yansıma oranının % 3.3 olduğu görülmektedir. Temel beceriler arasındaki 

sıralamaya bakıldığında problem çözme becerisinin onuncu sırada yer aldığı 

belirlenmiştir. Türkçe ders kitaplarında problem çözme becerisine yer verilme oranının      

-5. sınıflar haricinde- 6. sınıftan itibaren genel ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür 

(bkz. Şekil 4.24). Problem çözme becerisi her ne kadar 5. sınıftan itibaren düzenli bir artış 

sergilemiş olsa da bu oranın tüm sınıf seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda % 3.6’yı 

geçmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu becerinin Türkçe ders kitaplarında yer alma 

oranının oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Önemli bir problemin çözülmesi 

için gerekli işlem yapma becerisi kazandırılması için bu beceriyle ilgili alt basamaklarda 

kazanımların oluşturulması gerekmektedir.  

Problem çözme becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine göre 

incelendiğinde; 5. sınıfta MEB ile Ada yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın 

bulunmadığı, Özgün ile Koza yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap 

lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB ile Doku yayınlarına ait kitaplar arasında MEB 

yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 7. sınıfta ise MEB, Gizem ile Koza 

yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Koza ile Özgün yayınlarına 

ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 8. sınıflarda 

MEB, Özgün ve Harf yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, 

Özgün ile Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine bir 

farkın bulunduğu tespit edilmiştir. Türkçe ders kitapları, problem çözme becerisine yer 
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veren çalışmalar açısından bir bütün olarak değerlendirildiğinde yayınevleri arasında 

dikkate değer farklılıkların bulunmadığı görülmüştür (bkz. Şekil 4.25). 

Öğretmenler, temel becerileri önem derecesine göre sıralarken problem çözme 

becerisini altıncı sıraya yerleştirmişlerdir. Bununla birlikte görüşü alınan 20 öğretmenden 

15’i problem çözme becerisinin Türkçe ders kitapları aracılığıyla en az kazandırılan 

becerilerden biri olduğunu ifade etmiştir. 

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının bazılarında temaya hazırlık ve tema 

sonu değerlendirme çalışmalarında problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik 

etkinlik ve çalışmalara çok az yer verildiği, bazılarında ise hiç yer verilmediği tespit 

edilmiştir. Buna karşın Harf Türkçe 8 kitabında temaya hazırlık çalışmalarında 2 adet 

proje çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkçe ders 

kitaplarında yer alan hikâye edici metinler aracılığıyla öğrencilere problem çözme 

becerisinin tüm aşamalarına ilişkin kazanımlar oluşturmak mümkündür.  

“Problem çözme, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri karar verme ve çözüm 

üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir” (Hezen 2009: 138). Bu 

araştırmada Türkçe ders kitaplarında bu beceri ile ilgili basamakların kazandırılmasına 

ilişkin çalışma ve etkinliklerin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Problem çözme becerisinin  

5. sınıftan 8. sınıfa doğru uygun ve yeterli etkinliklerle gelişeceği bilinmekle birlikte, 

Türkçe ders kitaplarında bu düşünceye paralel çalışmaların yer almadığı görülmektedir. 

Türkçe ders kitaplarında problem çözme becerisine yer verilme düzeyinin; eleştirel 

düşünme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerisinin çok gerisinde kaldığı tespit edilmiştir. 

Türkçe ders kitaplarında problem çözme becerisine yer verme düzeyine yönelik 

sonuçlar ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır. 

Gömleksiz ve Kan (2007: 51-63) araştırmalarında; 5. sınıfta okuyan öğrencilerin 

TDÖP’ü problem çözme becerisini kazandırma açısından yeterli düzeyde buldukları 

sonucuna ulaşmışlardır. Hezen (2009: 146) araştırmasında; ilköğretim 1-5. sınıflar 

Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun problem çözme becerisini kazandırmada 

etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özatalay (2007: 198) ise araştırmasında problem 

çözme becerisi ile ilgili özelliklerin Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alma 

düzeyinin % 5.70 olduğu sonucuna ulaşmış ve bu beceriye yönelik önemin yeterince 

anlaşılamadığını vurgulamıştır. Bu araştırmada problem çözme becerisi ile ilgili elde 

edilen sonuçlar da Özatalay (2007)’ın araştırma sonuçlarını desteklemektedir. Bununla 

birlikte bu araştırmada problem çözme becerisine yönelik çalışmaların oransal olarak 

Özatalay (2007)’ın elde ettiği sonuçlara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Oysa diğer 
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becerilerde olduğu gibi problem çözme becerisine yönelik çalışmaların da üst sınıflara 

doğru daha fazla yer alması gerekmektedir.  

5.1.6. Araştırma Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Araştırma becerisini geliştiren çalışma sayısının Türkçe ders kitaplarına yansıma 

oranı % 14.67’dir. Bu bağlamda araştırma becerisi diğer temel becerilerle 

karşılaştırıldığında beşinci sırada yer almaktadır. 5 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında 

araştırma becerisine yer verilme oranı genel ortalamanın altında, 6 ve 7. sınıflarda ise 

üzerindedir (bkz. Şekil 4.29). Araştırma becerisinin sınıflara göre dağılımı gözden 

geçirildiğinde bu beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmaların oransal olarak 5. sınıftan       

7. sınıfa doğru arttığı, 8. sınıfta tekrar düştüğü görülmüştür. Araştırma becerisi gelişmiş 

bir birey; soru sorma, gözlem yapma, tahmin etme, veri toplama, verileri kaydetme, 

verileri düzenleme, verileri açıklama ve araştırma sonuçlarını sunma becerilerine sahiptir. 

Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarında öğrencilere araştırma becerisini kazandırmada 

çok önemli olan bu basamakları destekleyecek etkinliklere yeterli sayıda yer verilmediği 

belirlenmiştir. 

Araştırma becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine göre 

incelendiğinde; 5. sınıfta MEB, Ada ve Koza yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir 

farkın bulunmadığı, MEB ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında MEB yayınlarına ait 

kitap lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta yayınevlerine ait kitaplar arasında belirgin bir 

farkın bulunmadığı; 7. sınıfta Koza, Özgün ve Gizem yayınlarına ait kitaplar arasında 

belirgin bir farkın bulunmadığı, Özgün ile MEB yayınlarına ait kitaplar arasında MEB 

yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 8. sınıfta MEB, Özgün ve Harf 

yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Özgün ile Bisiklet 

yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu 

tespit edilmiştir (bkz. Şekil 4.30).  

Araştırma becerisi öğretmenler tarafından önem derecesine göre beşinci sıraya 

yerleştirilmiştir. Görüşü alınan 20 öğretmenden 14’ü aynı zamanda araştırma becerisinin 

Türkçe ders kitapları aracılığıyla en çok kazandırılan beş temel becerilerden biri olduğunu 

düşünmektedir.  

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının bazılarında temaya hazırlık ve tema 

sonu değerlendirme çalışmalarında araştırma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik ve 

çalışmalara çok az yer verildiği, bazılarında ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Buna 

karşın Harf Türkçe 8 kitabında temaya hazırlık çalışmalarında 2 adet proje çalışması ile 

bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırma becerisinin öğrenci 
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çalışma kitaplarında daha çok anlamı bilinmeyen kelimelerin sözlükten araştırılması, 

temaya hazırlık çalışmalarında verilen bir konun araştırılması vb. etkinlikler aracılığıyla 

geliştirilmeye çalışıldığı görülmüştür. 

Türkçe ders kitaplarında araştırma becerisine yer verme düzeyine ilişkin sonuçlar ile 

bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır. 

Şahinel (2005: 224-227) yaptığı araştırmada; Türkçe Öğretim Programı ile birlikte 

öğrencilerin “araştırma becerilerinin” arttığı yönünde bir sonuca ulaşmıştır. Hezen (2009: 

134) yapılandırmacı kurama göre şekillendirilmiş Türkçe öğretim programının öğrencileri 

araştırma yaparken ebeveyn desteği almaya özendirdiğini, araştırma çalışmalarının 

öğrencilerin kendilerini ifade etmesine olanak sağlayan etkinlikler gözüyle bakılması 

gerektiğini vurgulamıştır. Özatalay (2007: 201-202) ise araştırmasında “öğrencilere 

araştırma becerisini kazandırmada çok önemli olan basamaklara yok denecek kadar az 

yer verildiğini” ifade etmiştir. Araştırmamızda da hem araştırma becerisini kazandırmada 

etkili olan basamaklara yönelik etkinliklere hem de araştırma sırasında ebeveyn desteği 

almaya yönelik etkinliklere az sayıda yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma 

becerisi ile problem çözme becerisi arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken Kan (2006: 62-

63) “araştırma yoluyla öğrenmenin bireyin temel becerilerini geliştireceğini” vurgulamıştır. 

Araştırma becerisinin yaparak öğrenme ve bilginin yapılandırılması açısından taşıdığı 

önem nedeniyle bu beceriye yönelik etkinliklerin bilinçli seçilmesi gerekmektedir. 

5.1.7. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Bilgi teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin Türkçe ders 

kitaplarına yansıma oranının % 3.7 olduğu görülmektedir. Temel beceriler oransal olarak 

sıralandığında bilgi teknolojilerini kullanma becerisinin on bir temel beceri arasında 

sekizinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Türkçe ders kitaplarında bilgi teknolojilerini 

kullanma becerisine yönelik etkinliklerin 5. sınıftan itibaren 8. sınıfa doğru azaldığı 

görülmüştür (bkz. Şekil 4.34). Bilgi teknolojilerine yer verilme oranı sadece 5. sınıfta      

(% 4.5) genel ortalamanın üzerinde iken diğer sınıflarda ortalamanın altındadır. Türkçe 

ders kitaplarında öğrencilere bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazandırmada çok 

önemli olan basamakları destekleyecek etkinliklere yeterli sayıda yer verilmediği tespit 

edilmiştir. Bilişim çağında yaşadığımız düşünüldüğünde bu beceriye yönelik çalışmaların 

arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgi teknolojilerini kullanma becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar 

yayınevlerine göre incelendiğinde; 5. sınıfta Ada, Koza ve Özgün yayınlarına ait kitaplar 

arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, MEB ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında 
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MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB ile Evren yayınlarına 

ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı; MEB ile Doku yayınlarına ait kitaplar 

arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 7. sınıfta ise MEB ile 

Koza yayınları arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 8. sınıfta 

Özgün, Bisiklet ve Harf yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, 

MEB ile Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın 

bulunduğu ortaya çıkmıştır (bkz. Şekil 4.35). 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bilgi teknolojilerini 

kullanma becerisinin kazandırılması açısından MEB yayınlarına ait kitaplar lehine bir 

farkın bulunduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda bilgi teknolojilerini kullanma becerisinin 

kazandırılması açısından MEB yayınlarına ait kitaplar öne çıkmaktadır. İncelenen sınıf 

seviyelerinde MEB yayınlarına ait kitaplarda bilgi teknolojilerine yer veren çalışmaların 

oranı genel ortalama civarında veya üzerinde seyretmektedir.  

Öğretmenler, temel becerileri önem derecesine göre sıralarken bilgi teknolojilerini 

kullanma becerisini onuncu sıraya yerleştirmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlere göre 

bilgi teknolojilerini kullanma becerisi Türkçe ders kitapları aracılığıyla da en az geliştirilen 

beş temel beceri arasında yer almaktadır.  

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının çoğunda temaya hazırlık ve tema sonu 

değerlendirme çalışmalarında bilgi teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmeye yönelik 

etkinlik ve çalışmalara çok az yer verildiği, bazılarında ise hiç yer verilmediği tespit 

edilmiştir. Buna karşın Harf Türkçe 8 kitabında temaya hazırlık çalışmalarında 2 adet proje 

çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Türkçe ders kitaplarında bilgi teknolojilerini kullanma becerisine ilişkin sonuçlar ile 

bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır.  

Formal eğitimin, öğrencileri bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda 

yetiştirme zorunluluğu vardır. Bu da ancak bilgiyi aktarmada doğru araçların seçimiyle 

mümkündür. “Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi gelişmiş bir birey; bilgi teknolojilerini 

yerinde kullanma konusunda doğru karar verir, bilgi teknolojilerini kullanırken planlama 

yapar, bilgi teknolojilerini kullanmak için gerekli becerilere sahiptir. Bilgi teknolojileri 

kaynaklarından bilgiye ulaşır, ulaştığı bilgileri analiz eder, analiz sonuçlarına göre bilgileri 

değerlendirir, bir sonuca ulaşır, sonucu uygun formda sunar, sonucu yeni alanlarda 

kullanır” (Hezen 2009: 127). Türkçe ders kitaplarında bilgisayar ve İnternet gibi bilgi 

teknolojilerinin kullanımına ilişkin çalışma, etkinlik ve yönlendirmelere sınırlı sayıda yer 

verilmiş olması, yukarıda söz konusu olan yeterliliklerin gelişimini sınırlandırmaktadır. 
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Kurfallı (2007: 116) araştırmasında; İlköğretim Programında bilgi teknolojilerinin 

kullanımına yönelik yeterince örnek bulunmadığını ortaya koymuştur. Özatalay (2007: 

203) ise araştırmasında; “Bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazandırmak amacıyla 

ile ilgili etkinliklerin Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alma düzeyi % 4.65 olarak 

görülmüştür ki bu son derece düşük düzeydedir” demektedir. Araştırmamızda ise bu oran 

% 3.70’tir. Öğrenene görelik ilkesi çerçevesinde bu beceriye yer verilme oranının üst 

sınıflara doğru daha da artması beklenirken gerilemiş olması, düzeltilmesi gereken bir 

durumdur. Bununla birlikte, bilgiyi doğru teknolojik araçları seçerek paylaşmaya ve bilgi 

teknolojilerini sadece gerektiğinde kullanmaya yönelik uyarıların gözetilerek gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

5.1.8. Giri şimcilik Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Girişimcilik becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların Türkçe ders kitaplarında yer 

alma oranı % 3.39’dur. Bu bağlamda girişimcilik becerisinin temel beceriler içerisinde 

dokuzuncu sırada yer aldığı görülmektedir. Girişimcilik becerisini geliştirmeye yönelik 

çalışmaların 5 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında genel ortalamanın altında, 6 ve 7. 

sınıflarda ise üzerindedir (bkz. Şekil 4.39). Buradan hareketle bu oranın, bu beceriye 

verilmesi gereken önem düşünüldüğünde, düşük olduğu görülmektedir. 

Girişimcilik becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine göre 

incelendiğinde; 5. sınıfta MEB ve Ada yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın 

bulunmadığı, MEB ile Koza yayınlarına ait kitaplar arasında MEB yayınlarına ait kitap 

lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB ile Evren yayınlarına ait kitaplar arasında 

belirgin bir farkın bulunmadığı; Evren ile Doku yayınlarına ait kitaplar arasında Evren  

yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 7. sınıfta ise MEB, Özgün ve Gizem 

yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Koza ile Gizem yayınları 

arasında Koza  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 8. sınıflarda MEB, Özgün 

ve Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Harf ile Bisiklet 

yayınlarına ait kitaplar arasında Bisiklet  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu 

ortaya çıkmıştır (bkz. Şekil 4.40).  

Öğretmenler, temel becerileri önem derecesine göre sıralarken girişimcilik becerisini 

sekizinci sıraya yerleştirmişlerdir. Bununla birlikte 17 öğretmene göre girişimcilik becerisi 

en az kazandırılan beş temel beceriden biri durumundadır. Bazı öğretmenler, özellikle 

girişimcilik becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların azlığından şikâyetçidir.  

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının çoğunda temaya hazırlık ve tema sonu 

değerlendirme çalışmalarında girişimcilik becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik ve 



380 
 
çalışmalara çok az yer verildiği, bazılarında ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Buna 

karşın Harf Türkçe 8 kitabında temaya hazırlık çalışmalarında 2 adet proje çalışması ile 

bu beceriye ilişkin kazanımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkçe ders kitapları ve öğrenci 

çalışma kitaplarında öğrencilere girişimcilik becerisini kazandırmaya yönelik başarılı 

girişimcilerin hayatını işleyen metinlere yer verildiği, öğrencinin girişimci olmasını 

sağlayacak grup çalışmalarının yer aldığı görülmüştür.  

Girişimcilik alt becerileri; fırsatları değerlendirme, problem çözme, yaratıcılık, ikna 

etme, risk alma, plan yapma, doğru karar verme, kendine güven duyma, bağımsız 

çalışma, başarıya yönelme, çok yönlü olma, empati kurma, dinamik olma şeklinde 

sıralanabilir. Bu nedenle gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında girişimci bireylerin 

yetiştirilebilmesi için küçük yaşlardan başlayarak bu beceriye yönelik alt becerilerin 

kazandırılmaya çalışılması gerekmektedir. Girişimcilik becerisi tüm derslerde 

geliştirilmesi hedeflenen bir beceridir. Girişimci bireylerin yetiştirilmesinde ders 

kitaplarının uygun etkinliklerle donatılması gerekmektedir. Ancak bu araştırmada, 

öğrencilere girişimcilik becerilerinin kazandırılması açısından Türkçe ders kitaplarının 

yeterli etkinliklerden yoksun olduğu ortaya çıkmıştır. 

Türkçe ders kitaplarında girişimcilik becerisine yer verilme düzeyine ilişkin sonuçlar 

ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır.  

Hezen (2009: 127) araştırmasında; Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda 

girişimcilik becerisinin % 1.71’lik bir oran ile en az düzeyde yer aldığını belirlemiştir. 

Özatalay (2007: 203) ise araştırmasında; bu beceriye Türkçe ders kitaplarında yer 

verilme oranının % 5.70 olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmamızda bu oran % 3.39 

düzeyindedir. Bu üç araştırmanın ulaştığı ortak sonuç; Türkçe ders kitaplarında 

girişimcilik becerisine yer verilme oranının oldukça düşük düzeyde olduğudur. Girişimcilik 

becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların üst sınıflara doğru daha fazla yer alması 

gerekmektedir. Çünkü ülkemizin ancak girişimci bireylerle çağdaş uygarlığı yakalaması 

ve her alanda uluslararası rekabete girmesi mümkün olabilir. 

5.1.9. Karar Verme Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Karar verme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların Türkçe ders kitaplarındaki 

oranı % 12.67’dir. Buradan hareketle karar verme becerisinin on bir temel beceri 

arasında altıncı sırada olduğu tespit edilmiştir. Bu beceriye Türkçe ders kitaplarında yer 

verilme oranı 5, 6 ve 7. sınıflarda genel ortalama düzeyinde, 8. sınıfta ise ortalamanın 

üzerindedir (bkz. Şekil 4.44). Her ne kadar Türkçe ders kitaplarında karar verme 

becerisine yer verilme oranı 6. sınıftan 8. sınıfa doğru giderek artmış olsa da bu oranın 
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sadece 8. sınıfta ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bireylerin 

yaşamları boyunca karşılaşacakları sorunların çözümünde doğru ve adil kararlar vermesi, 

kararlarını verirken bağımsız olması ve verdikleri kararların sorunluluklarını 

üstlenebilmeleri için bu beceriyi kazandıracak etkinlik ve yönergelere daha fazla yer 

verilmesi gerekmektedir. 

Karar verme becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine göre 

incelendiğinde; 5. sınıfta MEB, Ada ve Koza yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir 

farkın bulunmadığı, Özgün ile Ada yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün yayınlarına ait 

kitap lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB, Doku ile Evren yayınlarına ait kitaplar 

arasında belirgin bir farkın bulunmadığı; 7. sınıfta ise MEB, Koza ve Gizem yayınlarına 

ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Gizem ile Özgün yayınlarına ait 

kitaplar arasında Gizem  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 8. sınıflarda ise 

Bisiklet ve Harf yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, MEB ile 

Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine büyük bir farkın 

bulunduğu, Özgün ile Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap 

lehine bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir (bkz. Şekil 4.45).  

Karar verme becerisi öğretmenler tarafından önem derecesine göre yedinci sıraya 

yerleştirilmiştir. Bununla birlikte karar verme becerisi, 15 öğretmen tarafından Türkçe ders 

kitapları aracılığıyla en az kazandırılan becerilerden biri olarak görülmektedir.  

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının çoğunda temaya hazırlık ve tema sonu 

değerlendirme çalışmalarında karar verme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik ve 

çalışmalara çok az yer verildiği, bazılarında ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir.  

“Karar verme becerisi gelişmiş bir birey; amacını tanımlar, gerekli bilgileri toplar, 

topladığı bilgileri analiz eder, uygun seçenekleri oluşturur, karar verir, kararını uygular, 

kararını ve karar verme sürecini değerlendirir” (Hezen 2009: 89-90). Türkçe ders 

kitaplarında bu becerinin öğrencilere kazandırılmasına ilişkin etkinlik ve yönergelerin 

yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle öğretim ilkeleri de gözetilerek, uygun metin ve 

etkinlikler aracılığıyla bu becerinin geliştirilmesine daha fazla önem verilmelidir.  

Türkçe ders kitaplarında karar verme becerisine yer verme düzeyine ilişkin sonuçlar 

ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır.  

Kan (2006) araştırmasında; öğrenci görüşlerine göre Yeni Türkçe Dersi Öğretim 

Programının karar verme becerisini geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hezen 

(2009: 127) araştırmasında; “Tüm sınıf seviyelerinde kazanımların becerileri geliştirmeye 

uygunluğu incelendiğinde eleştirel düşünme becerisinden sonra en fazla düzeyde 
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geliştirilen beceri karar vermedir. İki becerinin görülme sıklığının birbirine yakın çıkması, 

karar verme becerisinin eleştirel düşünmenin içinde yer alan zihinsel bir süreç 

olmasından kaynaklanır” demektedir. Araştırmamızda Türkçe ders kitaplarında eleştirel 

düşünme becerisine yer verilme oranı % 43.4 iken karar verme becerisine yer verilme 

oranının % 12.67 olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Hezen (2009)’in iki becerinin oransal 

yakınlığı şeklinde yaptığı saptama araştırmamızda görülmemiştir. Bununla birlikte Türkçe 

ders kitaplarında bu beceriye yer verilme oranının istenilen düzeyde olmadığı da 

görülmektedir.  

5.1.10. Metinler Arası Okuma Becerisi ile İlgili Sonuç ve Tartı şma 

Metinler arası okuma becerisini geliştiren çalışma sayısının Türkçe ders 

kitaplarındaki oranı % 0.9’dur. Metinler arası okuma becerisine Türkçe ders kitaplarında 

yer verilme oranı 5, 6 ve 8. sınıflarda genel ortalama civarında iken 7. sınıfta genel 

ortalamanın üzerindedir (bkz. Şekil 4.49). Türkçe ders kitaplarında metinler arası okuma 

becerisine yer verilme oranı diğer becerilerle karşılaştırıldığında bu becerinin son sırada 

yer aldığı görülmüştür.  

Metinler arası okuma becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yayınevlerine 

göre incelediğinde; 5. sınıfta Ada, Koza ve Özgün yayınevlerine ait kitaplar arasında 

belirgin bir farkın bulunmadığı, MEB ile Koza yayınlarına ait kitaplar arasında MEB 

yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB ile Doku yayınlarına ait 

kitaplar arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 7. sınıfta MEB ile 

Özgün yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Koza ile Gizem 

yayınlarına ait kitaplar arasında Koza  yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu;    

8. sınıflarda ise MEB, Özgün ve Harf yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın 

bulunmadığı, MEB, Harf ve Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında Bisiklet  yayınlarına 

ait kitap lehine büyük bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir (bkz. Şekil 4.50).  

Öğretmenler, metinler arası okuma becerisini önem derecesine göre sonuncu sıraya 

yerleştirmiş olmalarına karşın Türkçe ders kitapları aracılığıyla öğrencilere en çok 

kazandırılan beş temel beceriden birinin de metinler arası okuma becerisi olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının çoğunda metinler arası okuma 

becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik ve çalışmalara yer verilmediği belirlenmiştir. Türkçe 

ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları göz önünde 

bulundurulduğunda öğrencilere metinler arası okuma becerisini kazandırmaya yönelik 
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etkinliklerin metinde işlenen konu, ana düşünce, olay, yer, zaman ve kişi bakımından daha 

önce okunan metinlerle ilişki kurulmasına yönelik olduğu görülmektedir.  

“Metinler arası okuma becerisi gelişmiş bir birey; 1. Metin içi anlam (tek tür 

dayanağa bağlı olarak gerçekleştirilen anlam kurma) kurar, 2. Metin dışı anlam (metinin 

anlamından anlam üretme) kurar, 3. İçten dışa (okuyucunun metindeki bir kavram, 

düşünce resim vb. ile ön yaşantıları arasında ilişki kurması) ya da dıştan içe (okuyucu, 

metinde çözemediği bir kavramı, kelimeyi vb. dışarıdan yardım alarak çözüp metni 

yorumlamaya devam etmesi) metinler arası anlam kurar, 4. Metinler arasında yer, 

zaman, şahıs ve varlık kadrosu, konu, düşünce ve olay bakımından ilişki kurar” (Hezen 

2009: 90-91). Bu nedenle ders kitaplarında metinler arasındaki ilişkileri hissettirecek 

etkinliklere yer verilmelidir. Ayrıca Türkçe derslerinde üst sınıflarda önceki sınıflarda 

okunan metinler arasında ilişki kurulabileceği gibi, sınıflar düzeyinde diğer derslerde 

okunan metinler ile de bağlantılar kurulabilir. Bu bağlamda okunan metinler arasında 

bağlantı kurulmasını, ortak yönlerin bulunmasını sağlayacak çalışma ve etkinliklere yer 

verilmelidir. 

Türkçe ders kitaplarında metinler arası okuma becerisine yer verme düzeyine 

yönelik sonuçlar ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır.  

Hezen (2009: 127) araştırmasında; “tüm sınıf seviyelerinde en az düzeyde 

geliştirilebilecek becerilerden biri de metinler arası okuma becerisidir. Bir dersin öğretim 

programıyla tüm becerilerin aynı düzeyde geliştirilmesi elbette beklenemez; fakat daha 

dengeli bir dağılım yapılabilir.” demiştir. Özatalay (2007: 203) ise araştırmasında; 

“Türkçe ders kitaplarında bu beceriyi kazandırma ile ilgili verilen etkinliklerde, kullanılan 

ifadelerde, yapılan yönlendirmelerde yeterli olarak yer almadığını” belirtmektedir. 

Araştırmamızda da Türkçe ders kitaplarında metinler arası okuma becerisine yer verilme 

oranının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, beceriye verilmesi gereken 

önemin yetersiz olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Hezen (2009)’in ifade ettiği gibi 

temel becerilerin daha dengeli dağılımına ihtiyaç bulunmaktadır. 

5.1.11. Kişisel ve Sosyal De ğerlere Önem Verme Becerisi ile İlgili Sonuç ve 

Tartışma 

Kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerisini geliştirmeye yönelik çalışma 

sayısının oranı % 9.24’tür. Bu bağlamda Kişisel ve sosyal değerlere önem verme 

becerisinin 11 temel beceri arasında yedinci sırada yer aldığı görülmektedir. Kişisel ve 

sosyal değerlere önem verme becerisi 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında genel 

ortalama üzerinde bir orana 5 ve 6. sınıflarda ise ortalamanın altında bir orana sahiptir 
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(bkz. Şekil 4.54). Türkçe ders kitaplarında kişisel ve sosyal değerlere önem verme 

becerisi 5. sınıftan 7. sınıfa doğru artış göstermiş olmasına karşın 8. sınıfta bir miktar 

gerilemiştir.  

Kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerisinin kazandırılmasına yönelik 

etkinlikler yayınevlerine göre incelendiğinde; 5. sınıfta Ada, Koza ve Özgün yayınlarına 

ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Koza ile MEB yayınlarına ait kitaplar 

arasında MEB yayınlarına ait kitap lehine bir farkın bulunduğu; 6. sınıfta MEB, Doku ve 

Evren yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı; 7. sınıfta ise MEB, 

Koza ve Gizem yayınlarına ait kitaplar arasında belirgin bir farkın bulunmadığı, Özgün 

yayınları ile Koza yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  yayınlarına ait kitap lehine bir 

farkın bulunduğu, 8. sınıflarda MEB, Özgün ve Bisiklet yayınlarına ait kitaplar arasında 

belirgin bir farkın bulunmadığı, Özgün ve Harf yayınlarına ait kitaplar arasında Özgün  

yayınlarına ait kitap lehine büyük bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir (bkz. Şekil 4.55). 

Kitaplar yayınevlerine göre bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise kişisel ve sosyal 

değerlere önem verme becerisine yer verilme düzeyi açısından kitaplar arasında büyük 

bir farkın olmadığı görülmüştür.  

Öğretmenler, temel becerileri önem derecesine göre sıralarken kişisel ve sosyal 

değerlere önem verme becerisini dokuzuncu sıraya yerleştirmişlerdir. Bununla birlikte 

öğretmenlere Türkçe ders kitapları aracılığıyla en çok ve en az kazandırılan beş temel 

becerilerin hangileri olduğu sorulmuş, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerisi bu 

sıralamaların arasında yer almamıştır. 

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının çoğunda kişisel ve sosyal değerlere 

önem verme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik ve çalışmalara çok az yer verildiği, 

bazılarında ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Buna karşın Harf Türkçe 8 kitabında 

temaya hazırlık çalışmalarındaki 2 proje çalışması ile bu beceriye ilişkin kazanımlar 

oluşturulmaya çalışılmıştır.  

“Çocuklarda temel değerleri geliştirmek ilk önce anne ve babaların, daha sonra 

eğitimcilerin görevidir. Çocukta yanlış gelişmiş bir değeri arzulanan başka bir değer ile 

değiştirmek, yeni bir değeri yerleştirmekten daha zordur. Bireysel değerlerin çoğu erken 

yaşta edinilse ve bilinçaltı düzeyde bulunsa da pek çok değer, kavram yolu ile 

kazanılmakta ve toplumsal değerler yaşamımızın her aşamasında tutumlarımızı ve 

bireyler arası ilişki kalıplarını biçimlendirmektedir” (Yılmaz 2008: 52). “Bireysel ve 

toplumsal dünyamızın sınırlarını oluşturan, dil yoluyla aktarılan kültürel mirasımızdan 

alarak geliştirilen değerlerin iletimi şüphesiz ki dilimizin en güzel şekilde kullanıldığı 

metinler yoluyla olacaktır.” (Ekinci Çelikpazu ve Aktaş 2011: 417). Ders kitaplarındaki 
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metinler aracılığıyla ulusal ve evrensel değerler ile ilgili kazanımlar oluşturulmaktadır. 

İncelenen Türkçe ders kitaplarındaki kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerisi ile 

ilgili ölçütlerin büyük bir bölümüne metinlerde yer verilmesi; gelenek ve göreneklerimizin 

değer temelli olması ve bu özelliğin ders kitaplarındaki metinlere yansımış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca burada çıkan sonucun Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarıyla 

da örtüştüğü görülmektedir. 

Türkçe ders kitaplarında metinler arası okuma becerisine yer verme düzeyine 

yönelik sonuçlar ile bazı akademik araştırmaların bulguları aşağıda karşılaştırılmıştır.  

Ekinci Çelikpazu ve Aktaş (2011: 421-422) yaptıkları araştırmada; “MEB 6, 7 ve 8. 

sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değerlerin iletimini istenen düzeyde 

gerçekleştirmediği tespit edilmiştir” demişlerdir. Şen (2008: 777) araştırmasında; “Altıncı 

sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin belirlenen değerlerin aktarımında 

yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Metin ve tema seçiminde değerlerin iletimi açısından 

yerinde seçimler yapılmadığı görülmüştür.” demektedir. Somuncu (2010: 216) ise 

araştırmasında; “7. sınıf Türkçe ders kitabındaki edebi metinler, evrensel değerler 

açısından yeterli düzeydedir. Fakat metin seçiminde çok daha iyi bir taramayla 

öğrencilere, değerleri öğreten değil, içselleştirmelerine yardımcı olan, üslup açısından, 

edebî açıdan daha iyi, daha sanatsal metinler seçilebilirdi” demektedir. Yaman, Taflan ve 

Çolak (2009: 114) araştırmalarında; ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında 

“değerlerin aktarımını destekleyecek metin sayısı sınırlı ölçüde kalmıştır” demektedir. 

Araştırmamızda da değer öğretimi ile ilgili metinlerin istenilen sayı ve içerikte olmadığı 

görülmüştür. Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarında değer eğitimi için okul, aile, çevre ve 

birey işbirliğini öngören metin ve etkinliklere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yukarıda her bir beceri için çıkarılan sonuçların, yapılan tartı şma ve 

değerlendirmelerin ı şığında şu genel sonuçlara ula şılmıştır: 

1. Ders kitaplarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin bir kaçı 

haricinde diğerlerine ilişkin etkinlik/yönlendirme/yönergelerin yetersiz olduğu ve bazı 

yayınevlerinin çok önemli becerilere çok az yer verdiği belirlenmiştir.  

2. Bazı kitaplarda temel becerilere ilişkin kazanımların oluşmasında aracı olan 

metinlerin, doğru ve bilinçli seçilmediği ve becerilere ilişkin yönlendirme ve yönergelerde 

bir çeşitliliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3. Ders kitaplarında temel becerilere ilişkin yönlendirme ve yönergelerin genellikle 

benzer ifadelerle yazılmasının yarattığı tekdüzeliğin, motivasyonu azaltıcı bir etki yarattığı 

görülmüştür. 
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4. Türkçe ders kitaplarında karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, 

problem çözme, metinler arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerilerini 

geliştirmeye yönelik çalışmalara oldukça düşük bir oranda yer verildiği tespit edilmiştir. Bu 

becerilerin her birinin ayrı bir yeri ve önemi olduğu düşünüldüğünde, her bir beceriye yer 

verilme oranının dağılımında bir dengenin gözetilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

5. Beceri eğitimi ile ilgili olarak derse giriş aşamasında öğrenci çalışma kitapları ile 

öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan hazırlık çalışmalarının öğrencilerin dikkatini 

çekecek, motivasyonlarını arttıracak farklı etkinliklerden yoksun olduğu görülmüştür. 

6. Öğrenci çalışma kitaplarının öğrencilerin problem çözme ve araştırma becerilerini 

geliştirme ve bu konuda kazanımların oluşmasını sağlama açısından yeterli etkinlik ve 

proje çalışmalarından yoksun olduğu görülmüştür.  

7. Bütün sınıflar düzeyinde Türkçe ders kitaplarında en çok yer verilen temel 

becerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin olduğu, bunu sırasıyla; 

eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, karar verme, kişisel ve sosyal 

değerlere önem verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, problem çözme, metinler 

arası okuma becerilerinin izlediği tespit edilmiştir.  

8. Temel becerilerin Türkçe ders kitaplarında yer alma düzeyinin sınıflara göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik yapılan Kruskal-Wallis H Testi’ne göre Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanma becerisinde anlamlı bir farklılığın görüldüğü, bu farklılığın             

8. sınıflar lehine olduğu; diğer temel beceriler açısından sınıflar arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

9. Türkçe ders kitaplarında karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, 

problem çözme, metinler arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerilerini 

geliştirmeye yönelik çalışmalara oldukça düşük bir oranda yer verildiği belirlenmiştir. 

10. Türkçe öğretmenlerine göre Türkçe ders kitapları aracılığıyla en çok geliştirilen 

beş temel becerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma, iletişim, yaratıcı 

düşünme, metinler arası okuma becerilerinin olduğu saptanmıştır. 
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5.2. ÖNERİLER 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmadan elde edilen bulgulara ve yapılan 

değerlendirmelere dayanarak ders kitaplarının “temel beceriler eğitimi” açısından daha 

donanımlı hâle gelmesi için öneriler getirilmiştir. 

5.2.1. Karar Vericilere Yönelik Öneriler 

▪ Programın yazımı sırasında temel becerilere yönelik kazanımlar doğru tespit 

edilmeli, kazanımların oluşmasını sağlayacak etkinlik örnekleri çeşitlendirilmelidir. Bununla 

birlikte temel becerilere yönelik kazanımların oluşturulması sürecinde uygun yöntem, 

strateji ve teknikler ile kullanılacak materyaller ve değerlendirme yöntemleri birkaç cümle 

ile değil zengin bir içerikle açıklanmalıdır. 

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından alanında uzman 

akademisyen ve tecrübeli öğretmenlere, sınıf seviyelerine göre kazandırılması amaçlanan 

temel becerilere yönelik ölçüt tabloları hazırlatılarak bu tabloların yayınevleri, ders kitabı 

yazarları ve öğretmenler tarafından referans alınması sağlanmalıdır. 

▪ Yayınevleri kitap yazdıracakları yazarları (alan uzmanı, pedagog, görsel tasarımcı 

“grafiker, ressam ve sanat tarihçisi”, dil bilimci) seçerken bu yazarların alanında uzman, 

ders kitabı yazma tecrübesine sahip ve ders kitapları üzerinde akademik araştırmalarda 

bulunmuş bireylerden oluşmalarına dikkat etmelidir. Ders kitabı yazım komisyonunun da 

temel becerilerle ilgili kazanımları oluşturacak metin/etkinlik/yönergeleri bilinçli ve titiz bir 

çalışma ile seçmeleri gerekmektedir.  

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu ders kitabı seçim ve değerlendirme 

komisyonları ders kitabı olması için önerilen kitapları; temel becerilere yer verme düzeyi, 

becerilerle ilgili kazanımları oluşturacak etkinlik ve yönergeleri adı geçen ölçüt tablolarına 

göre titizlikle incelemelidir. Bu bağlamda temel beceriler açısından yetersiz buldukları ders 

kitabı önerilerini elemeli, ders kitaplarını diğer alanlardaki yeterliliklerini öne sürerek bu 

kitapların okutulması için gerekçe teşkil etmemelidir. 

▪ Metinlerin seçimi bir komisyon tarafından yapılmalıdır. Farklı ve sorgulayıcı bakış 

açılarının ortak sonucuna göre metinlerin seçimi yoluna gidilmelidir. Seçilen metinler 

beceri kazandırma ile ilgili güçlü mesajlar vermelidir. Başka bir ifade ile Türkçe ders 

kitaplarındaki metinlerin edebî zevke, geliştirilecek beceriye ve programda belirtilen 

kazanımlara göre uygun özellikler taşıması sağlanmalıdır. Bunun için farklı metin türleri 

kullanılmalıdır. 
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▪ Türkçe ders kitaplarında temel becerilere ilişkin yönlendirme ve yönergelerin 

genellikle benzer ifadelerden oluşmasının yarattığı tekdüzeliğin ve motivasyonu azaltıcı 

boyutunun o beceriye ait farklı yönlendirme/yönergelere de yer verilerek giderilmesi 

gerekmektedir. Bilinçli bir şekilde seçilmiş yeterli sayıda etkinliğe yer verilmelidir. 

▪ Türkçe ders kitaplarında karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, 

problem çözme, metinler arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerilerini 

geliştirmeye yönelik çalışmalara oldukça düşük bir oranda yer verildiği belirlenmiştir. Bu 

becerilerden her birinin ayrı bir yeri ve önemi olduğu düşünüldüğünde, her bir beceriye yer 

verilme oranında bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir. 

▪ Sınıfların temel becerileri kazandırmaya imkân tanıyacak şekilde düzenlenmesi, 

öğretim materyalleri bakımından zenginleştirilmesi ve sınıf mevcutlarının belli standartlar 

seviyesinde tutulması gerekmektedir. Öğretmenlere beceri eğitimi sürecinde kullanılmak 

üzere öğretmen kılavuz kitapları ile birlikte görsel-işitsel materyaller de verilmelidir. 

▪ “İçerik olarak yaratıcı drama ve altı şapkalı düşünce tekniği gibi yaratıcı 

düşünmeyi geliştiren yöntem ve tekniklerle ilgili ve çoklu zekâ kuramını temel alan örnek 

etkinliklere yer verilmelidir.” (Çakmak 2010: 106). Yaratıcı düşünme becerisi geliştikçe, 

bireylerin problem çözme ve karar verme becerilerinin de gelişeceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

▪ Beceri eğitimi ile ilgili olarak derse giriş aşamasında öğrenci çalışma kitapları ile 

öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan hazırlık çalışmalarının öğrencilerin dikkatini 

çekecek, motivasyonlarını arttıracak farklı etkinliklerden oluşan hazırlık çalışmaları olarak 

düzenlenmelidir. 

▪ “Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinin gelişmesinde demokratik bir eğitim 

anlayışına ihtiyaç vardır. Ders kitaplarındaki metinlerin demokratik anlayışa göre 

düzenlenmesi eleştirel düşünme becerileri açısından çok yararlı olacaktır.” (Razgatlıoğlu 

2010: 166). 

▪ Beceri eğitimi ile ilgili örnek etkinliklerden oluşan bir etkinlik havuzu oluşturulmalı 

ve bu havuz öğretmenlerin erişimine açılmalıdır. 

▪ Yukarıda sıralanan hususlara ilişkin eksikliklerin tekrarlanmaması adına yeni 

program yazma ve ders kitabı hazırlama sürecinde bu konuda yapılmış akademik 

araştırmaların sonuçlarından yararlanılmalıdır. 
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5.2.2. Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

▪ Öğretmenler, bazı temel becerilerin eğitimi konusunda kendilerini yeterli 

görmemektedir. Bu nedenle okul yöneticilerin, öğretmenlerin ve rehber öğretmenlerin 

temel becerilerin eğitimi konusunda uygulamalı hizmet içi eğitimden geçirilmesi 

gerekmektedir. Hizmet içi eğitim verecek bireylerin bu konuda uzman kişi olmaları, çok 

sayıda örnek etkinlikle her bir beceriye ilişkin kazanım oluşturma sürecini anlatmaları 

gerekmektedir. Ayrıca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin de üniversitelerden akademik 

destek almaları gerekmektedir. 

▪ Eğitim Fakültelerinde öğretmen adaylarının temel becerilerin eğitimi konusunda 

donanımlı yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Özel Öğretim Yöntemleri dersleri 

dışında öğretim planlarına beceri eğitimi konusunda seçmeli derslerin eklenmesi, bu 

derslerin alan eğitimcileri tarafından verilmesi ve öğretim elemanlarının da öğrencilere iyi 

bir model olması gerekmektedir. Böylece öğretmen adaylarının beceri eğitimi konusunda 

daha donanımlı hâle gelmeleri sağlanmış olur.  

▪ Tematik yaklaşım çerçevesinde beceri eğitimi konusunda disiplinler arası 

etkileşim arttırılmalıdır. Örneğin Kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerisi 

konusunda ilkokulda Türkçe-Hayat Bilgisi-Sosyal Bilgiler; ortaokulda ise Türkçe-Sosyal 

Bilgiler-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi disiplinleri ve bu disiplinlerin öğretmenleri arasında 

işbirliği sağlanmalıdır. 

▪ Öğretmenlerin, öğrencilere problem çözme becerisi alt basamaklarında işlem 

yaptırmaları, sadece problem çözme becerisinin değil, diğer beceriler ile ilgili 

kazanımların oluşumunu da olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin metinlerdeki 

problemlere sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmek, eleştirel düşünme becerisinin 

gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. 

▪ Öğretmenler, beceri eğitimini sadece ders kitapları ve öğretmen kılavuz 

kitaplarındaki etkinliklerle sürdürmemeli, gerektiğinde kendileri de etkinlik geliştirmelidir. 

Öğretmenler bu etkinlikleri geliştirirken etkinliklerin öğrencinin hayatından kesitler 

taşımasına da dikkat etmelidir. 

▪ Öğretmenlerin sosyal becerileri grup çalışmalarıyla kazandırma yoluna gitmesi 

hem öğrenciler arası etkileşimi arttırır hem de öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine 

yardımcı olmalarını sağlar. Bu çalışmalar sayesinde aynı zamanda öğrencilerin 

sorumluluk duyguları da gelişmiş olur. 
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▪ Araştırma becerisi alt basamaklarında kazanımların oluşması adına öğrencilerin 

kütüphaneye gitme, kaynaklardan yararlanma, İnternette arama yapma vb. araştırma 

süreçlerine yönlendirilmesi gerekmektedir. 

▪ Öğretmenler, eleştirel düşünme becerisini geliştirmeye çalışırken öğrencilerin 

eleştirel okuma yöntem ve tekniğini de kullanmalarını sağlamalıdır. Ancak bunu 

yapabilmek için metinlerin de eleştirel okumaya elverişli olması gerekmektedir. Bu 

metinler sayesinde öğrencilerin sorgulayıcı ve tarafsız bir bakış açısı kazanmaları 

mümkün olacaktır. 

5.2.3. Velilere Yönelik Öneriler 

▪ Çocukta geliştirilmek istenen temel becerilerle toplumunun çocuğa yüklediği roller 

arasında bir uyum olmadıkça, hedeflenen sonuçlara ulaşmak mümkün değildir (Hotaman 

2008: 189). Bu nedenle ebeveynler; çocuklarının gelişim dönemlerinde onlarla çok iyi 

iletişim kurmalı, çocuklarının farklı fikirleri dile getirmesini desteklemeli ve yaratıcı 

çözümler için onları motive etmelidir. 

▪ Kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerisi kapsamında değer eğitiminin ilk 

önce aileden başladığı gerçeğinden hareketle bu konuda okul-aile işbirliği arttırılmalıdır. 

Okul-aile işbirliğini sağlayacak projelerin yanında, öğrencilerin toplum hizmetlerine 

gönüllü katılımı teşvik edilmelidir. 

5.2.4. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

▪ Beceri eğitimini verecek öğretmenlerin bu konudaki yeterliliklerinin tespit edilmesi 

ve bu konudaki sorunların çözümüne yönelik akademik araştırmaların yapılması 

gerekmektedir. 

▪ Beceri eğitimi ile ilgili olarak sadece ders kitaplarının değil, öğrenci çalışma 

kitaplarının ve öğretmen kılavuz kitaplarının da akademik araştırmalara derinlemesine 

konu edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve 

öğretmen kılavuz kitapları arasındaki stratejik ilişkinin kuvvetlendirilmesini sağlayacak 

akademik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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