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Öz

Bu araĢtırmanın amacı, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda yer alan okuma kazanımlarını incelemek ve bu kazanımların
okuma modelleri ile olan iliĢkisini ortaya koymaktır.
Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı araĢtırmanın ilk
aĢamasında, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 5, 6, 7 ve 8.
sınıflara ait okuma kazanımları tespit edilmiĢtir. Bu aĢamada, 5, 6, 7 ve 8.
sınıflara ait ortak okuma kazanımları belirlenerek tablolaĢtırılmıĢtır. Sonraki
aĢamada ise belirlenen okuma kazanımlarının okuma modelleri ile olan
iliĢkisi incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular sonucunda; açıklayıcı okuma
modeli, okuma teknikleri modeli, örnekleme modeli ve iĢlemsel okuma
modeli ile okuma kazanımları arasında doğrudan bir iliĢki tespit
edilememiĢtir. Bununla birlikte okuma kazanımlarının 41’inin etkileĢimsel,
5’inin bütünleĢtirici ve 2’sinin çözümleyici okuma modeli ile iliĢkili olduğu
belirlenmiĢtir. AraĢtırma, okuma kazanımları ile okuma modelleri arasındaki
iliĢkiyi somut bir Ģekilde göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi, okuma, kazanım, model, inceleme.
A RESEARCH ON THE RELATION BETWEEN READING
ACQUISITIONS OF 5, 6, 7 AND 8TH CLASSES’ TURKISH COURSES
AND MODELS OF READING
Abstract
The purpose of this research is to determine reading acquisitions in 5, 6, 7
and 8th grade Turkish courses and determining the relationship between those
acquisitions and reading models.
Reading acquisitions in Turkish Courses Curriculum of 5, 6, 7 and 8 th
classes are detected and in this research document research method is used.
At this step, common reading achievements of 5, 6, 7 and 8 th classes are
tabulated by determining. In next step, the relation between reading models
and determined reading acquisitions are examined. With respect to results of
this research, there is no relationship found between explanatory reading
model, reading technics model, sampling model and operational reading
model, and reading acquisitions. The interaction has been determined
between The Transactional Reading model and 41 of reading achievements.
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The research is significant in order to shows relation between reading
achievements and reading models concretely.
Keywords: Turkish education, reading, achievement, model, research.

Giriş
Okuma ve okuduğunu anlama becerisi alanında yaĢanan sorunlar, etkili okuma
modellerinin geliĢtirilmesini zorunlu kılmıĢtır. Okuduğunu anlayan, okuduklarından çıkarımlar
yapabilen, bu becerilerini disiplinler arası alanda kullanabilen, analitik ve eleĢtirel düĢünme
becerilerine sahip bireyler yetiĢtirmek ise Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (TÜDÖP) nihai
amaçlarından olmuĢtur.
Okuma becerilerinin test edildiği uluslararası düzeyde yapılan testlerin sonuçları,
belirlenen hedeflere ne ölçüde yaklaĢıldığını yansıtması açısından önemlidir. Son yıllarda
Türkiye’de okuma becerisi alanında yapılan çalıĢmalara bakıldığında alanda bazı eksiklikler
göze çarpmaktadır.
Bu eksiklerin tespit edilmesi noktasında eğitimcilere kapsamlı veriler sunan
araĢtırmalardan olan PISA araĢtırmaları, 15 yaĢ grubu öğrencilerin kazanmıĢ oldukları becerileri
test eden uluslararası ölçekli bir araĢtırma projesidir. Öğrencilerin okuma becerilerinin de test
edildiği 2015 PISA raporu, öğrencilerin özellikle okuduklarını anlama ve etkili okumalar
gerçekleĢtirmelerinde ciddi sorunlar yaĢadıklarını bildirmektedir. 2015 PISA raporuna göre
okuma becerileri alanında, tüm ülkelerin puan ortalaması 460 iken Türkiye’nin ortalaması
428’dir. PISA okuma becerileri alanındaki ortalama puanlar yıllara bağlı olarak incelendiğinde
öğrencilerin 2015 yılı PISA performansının PISA 2012 ve PISA 2009’a göre daha düĢük olduğu
görülmektedir (MEB, 2016: 22).
Okuma farklı bilgi, düĢünce ve tecrübe dünyalarına açılan bir penceredir. Anlamaya
dayalı dil becerilerinden olan okuma becerisi, dıĢtan içe doğru geliĢen soyut ve karmaĢık bir
süreçten meydana gelir. Okuma insanın doğuĢtan sahip olmadığı; ancak eğitim-öğretim yoluyla
sahip olduğu bir beceri olduğundan edinimi eğitim gerektirir. Bireye yaĢam boyu öğrenmenin
kapılarını aralayan okumanın fiziksel ve zihinsel unsurlardan meydana gelen çok yönlü bir süreç
olması okuma hakkında yapılan tanımları çeĢitlendirmiĢtir.
Özdemir (2000: 11) okumayı en genel hâliyle “basılı ya da yazılı sözcükleri duyu
organları yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama ve yorumlama” olarak tanımlar.
Akyol (2005: 1) ise okuma sürecinde ön bilgilerin önemine dikkat çekerek okumayı “ön
bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkileĢime dayalı, uygun bir yöntem ve
amaç doğrultusunda, uygun bir ortamda gerçekleĢtirilen anlam kurma süreci” Ģeklinde
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tanımlamıĢtır. Okuma; bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama iĢaretleri ve öteki ögeleri
görme, algılama ve kavrama sürecidir (Kavcar, Oğuzkan ve Hasırcı, 2016: 67; Calp, 2010: 91).
Harris ve Sipay’e (1990: 10) göre okuma “yazı dilinin anlamlı bir Ģekilde yorumlanmasıdır.”
Tinker ve Mc Cullough (1968: 8) ise okuma sürecinde geçmiĢ yaĢantılara dikkat çekerek
okumayı Ģöyle açıklar: “Okuma, geçmiĢ yaĢantılar vasıtasıyla metinden çıkarılan anlamların
hatırlanması ve okuyucunun sahip olduğu kavramları kullanarak yeni anlamlar kurması için
uyarıcı görevinde olan yazılı sembollerin tanınması ve bunların algılanması sürecidir” (Akt,
Karatay, 2014: 8). Okumanın meydana gelmesi fiziksel ve zihinsel bir eylemken devamlılığı ise
sosyal bir durumdur (Arıcı, 2012: 4).
Okuma, bireyin hayatının her aĢamasında ihtiyaç duyduğu çok yönlü bir beceridir.
Gündüz ve ġimĢek (2013: 9) de okumanın ömür boyu ihtiyaç duyulan bir beceri olduğunu
belirterek “biriktirme, saklama, taĢıma, aktarma, yorumlama, karĢılaĢtırmalar yapıp kavramlar
arasında iliĢki kurma gibi amaçlarla yapıldığı düĢünüldüğünde okumanın ömür boyu süren bir
süreç” olduğuna vurgu yaparlar.
Okuma; öğrencilerin zihinsel düĢünme becerisini geliĢtiren, yeni bilgiler öğrenmesini
sağlayan, duygu ve düĢüncelerini karĢı tarafa söz veya yazıyla ifade etmesine yardımcı bir
beceri olduğundan geliĢtirilmesi oldukça önemlidir. Bireyin biliĢsel, duyusal hatta sosyal
yönden geliĢimini etkileyen bu becerinin edinilmesi ve geliĢtirilmesi ancak eğitim-öğretim ile
mümkündür. Öğretmenler ve uygulamada olan öğretim programları bu noktada büyük etkiye
sahiptir.
2015 TÜDÖP’e bakıldığında dil becerilerinin sözlü iletiĢim, okuma ve yazma olmak
üzere üç baĢlık altında toplandığı görülür. Bu beceriler arasında okumanın yeri önemlidir.
Programda yer alan okuma öğrenme alanında; metinlerin doğru bir Ģekilde anlaĢılması ve
çözümlenmesi, okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alıĢkanlık hâline
getirilmesine yönelik çeĢitli kazanımlara yer verilmiĢtir. Okuma öğrenme alanındaki kazanımlar
anlama, akıcı okuma ve söz varlığı olmak üzere üç alt grupta yapılandırılmıĢtır (MEB, 2015).
Modeller, eğitim-öğretim ortamının bakıĢ açısını yansıtmakla beraber uygulamaların
düzenini de ortaya koyar. Eğitim programına Ģekil vermede, öğretim materyallerini
düzenlemede yani kısaca öğretimi yönlendirmede modellerden faydalanılır (Akpınar, 2012:
172). Okuma sürecini iyileĢtirmek ve bu süreçte meydana gelen sorunları en aza indirmek
amacıyla oluĢturulan okuma modelleri, okuma becerisinin geliĢimine yardımcı olacak çalıĢma
sistemleridir. OluĢturulan her okuma modeli, okuma sürecinin belli bir yönüne yoğunlaĢarak o
noktadaki soruna çözüm bulmaya çalıĢmaktadır. GeçmiĢten bugüne kadar okuma becerisini,
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okuma sürecini ve okuma ortamlarını inceleyen ve bu süreçte meydana gelen çeĢitli sorunlara
çözüm arayan pek çok model geliĢtirilmiĢtir.
Okuma ve okuduğunu anlama sürecini açıklamaya ve okullarda verilen okuma eğitimi
becerisinin niteliğini arttırmaya yönelik olarak yapılan çalıĢmaların yanında okuma ve
anlamanın nasıl gerçekleĢtiğini açıklamaya çalıĢan okuma modelleri de ortaya çıkmıĢtır. Ortaya
çıkan bu modellerin bir kısmı çok fazla eleĢtiri almıĢ bir kısmı ise kendinden önce oluĢturulan
modelin eksiklerinden yola çıkarak bu eksikleri tamamlamaya çalıĢmıĢtır (Uyar, 2015: 26).
Tarihi geliĢimi içerisinde bütünleĢtirici, çözümleyici, etkileĢimsel ve dönüĢümsel
okuma yaklaĢımlarının etkisinde farklı anlamlar yüklenen okumanın esas amacının anlam
kurmak olduğu konusunda araĢtırmacılar fikir birliği içerisindedirler. Her okuma yaklaĢımı,
okumayı farklı Ģekilde ele almakta dolayısıyla okuyucunun rolleri ve okuma iĢi de buna göre
farklılaĢmaktadır.
Yukarıda sözü edilen okuma modellerinin en çok ele alınan ve bilimsel araĢtırmalarda
etkisi en çok incelenenleri; bütünleĢtirici okuma modeli, çözümleyici okuma modeli,
etkileĢimsel okuma modeli ve iĢlemsel okuma modelidir.
BütünleĢtirici okuma modelleri daha çok okuyucuların kelime tanıma süreçlerine
odaklanırken, çözümleyici okuma modelleri anlamın her okuyucunun okuma ortamına getirdiği
ön bilgi ve deneyimlerine bağlı olduğunu iddia etmektedir. EtkileĢimsel okuma modelleri ise
her iki sürecin birlikte harekete geçirilmesiyle anlamın elde edileceğini belirtmekte ve okuma
öğretimi sürecinde sağlanacak desteğin önemine vurgu yapmaktadır. Bu modellerin hepsinde
okuyucunun ve öğretmenin rolleri farklılaĢsa da anlamın kaynağı olarak metinler iĢaret
edilmektedir (Akyol, Yıldırım, AteĢ vd., 2013: 41). GüneĢ (2014: 137) ise okuma modellerini
geleneksel ve geliĢimsel modeller olarak iki gruba ayırmıĢ daha sonra bu iki grubu alt baĢlıklar
hâlinde değerlendirmiĢtir.
Bu çalıĢmada açıklayıcı okuma modeli, okuma teknikleri modeli, örnekleme modeli,
etkileĢimsel okuma modeli, bütünleĢtirici okuma modeli, çözümleyici okuma modeli ve
iĢlemsel okuma modeli ele alınmıĢ ve TÜDÖP’te yer alan okuma kazanımları ile olan iliĢkileri
incelenmiĢtir.
Araştırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı, 2015 TÜDÖP’te yer alan okuma öğrenme alanına ait
kazanımlarla, alan yazında var olan okuma modelleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bu
amacı gerçekleĢtirmek için alan yazından elde edilen bilgiler ıĢığında okuma modelleri
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belirlenmiĢ ve bu modellerin 2015 TÜDÖP’te yer alan 5, 6, 7. ve 8. sınıflara ait okuma
kazanımları ile olan iliĢkisi incelenmeye çalıĢılmıĢtır.
Yöntem
AraĢtırmanın ilk aĢamasında 2015 TÜDÖP’te yer alan okuma kazanımları belirlenmiĢ
ve 5, 6, 7. ve 8. sınıflara ait kazanımlar tablolaĢtırılarak ortak kazanımlar belirtilmiĢtir.
Tablo 1. TÜDÖP’te Yer Alan Okuma Öğrenme Alanına Ait Kazanım Sayısı
Sınıf Seviyesi

Kazanım Sayısı
(f)

Yüzde
(%)

5.sınıf

23

21

6.sınıf

27

24

7.sınıf

28

26

8.sınıf

31

29

Toplam

109

100

TÜDÖP’te yer alan 5. sınıflarda 23 (%21), 6. sınıflarda 27 (%24), 7. sınıflarda 28 (%26)
ve 8. sınıflarda 31 (%29) olmak üzere toplam 109 okuma kazanımı yer almaktadır. Bu
kazanımlardan ortak olanlar tespit edilerek kazanım listesinde ayrıca belirtilmiĢtir.
AraĢtırmanın ikinci aĢamasında okuma modellerinin tespiti yapılmıĢtır. Farklı
araĢtırmalarda ortaya koyulan okuma modelleri bir araya getirilmiĢ ve bu çerçevede alanda
kabul görmüĢ 7 okuma modeli belirlenmiĢtir. Söz konusu okuma modellerinden “etkileĢimsel
okuma modeli, çözümleyici okuma modeli, bütünleĢtirici okuma modeli ve iĢlemsel okuma
modeli” etkileri çeĢitli çalıĢmalarla incelenmiĢ modeller iken “açıklayıcı okuma modeli, okuma
teknikleri modeli ve örnekleme modeli” daha özel okuma amaçları olan modellerdendir.
AraĢtırmanın son aĢamasında ise okuma kazanımları ile okuma modelleri arasındaki
uyum ve ortak amaçlar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Okuma kazanımlarından hangi kazanımın
hangi model ile doğrudan ya da dolaylı iliĢkili olduğu tablolaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir.
Araştırmanın Modeli
AraĢtırma, nitel araĢtırma deseni ile desenlenmiĢtir. Doküman incelemesi yönteminin
kullanıldığı çalıĢma, betimsel bir niteliktedir. Doküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen
olgu veya olgular ile ilgili bilgileri içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Doküman
incelemesi; dokümanlara eriĢme, özgünlüğü kontrol etme, dokümanları doğru bir Ģekilde
anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma olmak üzere beĢ aĢamadan oluĢmaktadır
(Yıldırım ve ġimĢek, 2013: 217).
AraĢtırma kapsamında TÜDÖP’te yer alan okuma kazanımları taranarak kazanımlar ve
modeller arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Aralarında iliĢki tespit edilen kazanım ve modeller
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belirtilerek kullanım sıklıkları incelenmiĢtir. Herhangi bir okuma modeli ile aralarında iliĢki
tespit edilemeyen okuma kazanımları da kendi aralarında sınıflara ayrılıp tablolaĢtırılarak
yorumlanmıĢtır.
Bulgular ve Yorum
2015 yılında güncellenen TÜDÖP’te öğrenme alanları sözlü iletiĢim, okuma ve yazma
olmak üzere üç baĢlık altında toplanmıĢtır. Okuma öğrenme alanı da kendi içerisinde; anlama,
akıcı okuma ve söz varlığı olmak üzere üç alt amaca ayrılmıĢtır.
Genel olarak bakıldığında, okuma öğrenme alanına ait kazanımların sınıflara göre
dağılımı aĢağıdaki gibidir:
40
30

%24
27

%21
23

%26
28

%29
31

20
kazanım sayısı

10
0
5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

Grafik 1. Okuma Öğrenme Alanına Ait Kazanım Sayısının Sınıflara Göre Dağılımı
Grafik 1’e bakıldığında 5, 6, 7 ve 8. sınıf TÜDÖP’te toplam 109 okuma kazanımının
yer aldığı görülür. Kazanım sayıları, sınıf düzeyine bağlı olarak düzenli bir Ģekilde artmaktadır.
5. sınıflarda 23 (%21) olan kazanım sayısı, 6. sınıflarda 27 (%24), 7. sınıflarda 28 (%26) ve 8.
sınıflarda 31’e (%29) ulaĢmıĢtır.
Bu öğrenme alanıyla öğrencilerin; metinleri akıcı ve doğru bir Ģekilde okuyabilmeleri,
okudukları metinden çıkarım yapabilmeleri, okuduklarını değerlendirebilmeleri ve çeĢitli dil
bilgisi konularını öğrenerek ilgili konu hakkında uygulama yapabilmeleri amaçlanmıĢtır. Tablo
2’de yer alan okuma kazanımları incelendiğinde özellikle okuduğunu anlamaya yönelik
kazanım sayısının fazla olduğu dikkat çekmektedir. Anlama, akıcı okuma ve söz varlığına
yönelik kazanım sayısına bakılacak olursa:
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Grafik 2. Okuma Becerisi Alt Kazanımlarının Sınıflara Göre Dağılımı

Grafik 2’ye bakıldığında okuduğunu anlamayı esas alan okuma kazanımlarının
sayısının, akıcı okuma ve söz varlığını artırmaya yönelik kazanımlara göre fazla olduğu
görülmektedir. Bu veriden hareketle, TÜDÖP’te okuduğunu anlamaya oldukça önem verildiğini
söylemek mümkündür. Bu kazanımların sayısı, sınıf seviyeleriyle orantılı bir Ģekilde
artmaktadır. 5.sınıflarda anlamaya yönelik 13 kazanım bulunurken 8. sınıflarda bu sayı 25’e
ulaĢmıĢtır. Akıcı okumayı esas alan kazanımların sayısı ise neredeyse bütün sınıflarda aynıdır.
Öğrencilerin düĢünce dünyalarını geliĢtiren söz varlığına ait kazanım sayısı en fazla 5. sınıflarda
(f=6) iken en az 8. sınıflardadır (f=3).

1.Okuduklarının konusunu ve ana fikrini
belirler.
2. Metnin nesnel bir özetini yapar.

√

3. Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve
yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl
desteklediğini açıklar.

√

4.BaĢlık ve içerik uyumunu sorgular.

√

5. Metni yorumlarken metinden aktarımlar
yapar.

√

6. Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine
atıfta bulunur.

√

7. Okudukları ile izlediklerini karĢılaĢtırır.

√

8. Okuduğu metindeki kahramanların
özelliklerini belirler ve karĢılaĢtırır.

√
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9.Metinler arası karĢılaĢtırma yapar.

√

10. Yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı
değiĢikliği fark eder.
11.Öyküleyici metinlerde bölümler ilerledikçe
olayların nasıl değiĢtiğini belirler.
12.Metinde cümlenin, bölümün, sahnenin veya
dörtlüğün olay akıĢına nasıl katkı sağladığını
analiz eder.
13. Hikâye, drama veya Ģiirde bölümlerin,
sahnelerin veya dörtlüklerin metnin bütününde
nasıl iliĢkilendirildiğini veya birbirini nasıl
tamamladığını açıklar.
14.Gerçek ve kurguyu ayırt eder.

√

√

√

15. Paragrafın yapısını bilir.
16. Okuduklarında anlatım biçimlerini ve
düĢünceyi geliĢtirme yollarını fark eder.
17.Çoklu medya kaynaklarının güvenirliğini
sorgular.
18. Bir bilgiye eriĢmek için basılı ve dijital
içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü
kullanmayı bilir.

√

19. Okuduğu metnin türünü belirler.

√

20. Okuduklarını anlamlandırmak için metnin
içinden alıntı yapar.

√

21.Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden
yararlanır.
22.Hikâye edici metinlerde olay örgüsünü
çözümler.
23.Bilgilendirici metinleri çözümler.

√

√

√
√

24.Bilgilendirici metinde yazarın amacını
veya konuya bakıĢ açısını belirler.
25. Bağımsız olarak metin türlerini uygun
hızda okur.
26. Bilgilendirici metinlerde kanıtlarla
desteklenmiĢ görüĢleri, desteklenmeyenlerden
ayırt eder.
27. Bilgilendirici metinlerde sunulan
gerçekleri ve kanıtları değerlendirir.

√

28. Bilgilendirici metinlerde bir cümlenin
paragrafın veya bölümün metin ile nasıl
ĠliĢkilendirildiğini analiz eder.

√

29. Heceleme, tekrar ve geri dönüĢler
yapmadan iĢitilebilir bir tonda okur, vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
30. ġiirin tür ve Ģekil özelliklerini bilir.

√

√
√

√

31.ġiirin Ģekil özelliklerini bilir.
32. Okuduklarında anlama dayalı anlatım
bozukluklarını fark eder.

√
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33. Yazarın metindeki bakıĢ açısını belirler.
34. Yazım kurallarına ve noktalama
iĢaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli
veya sessiz okur.
35. Bilgilendirici metinde bir yazarın konuyu
ve olay sunuĢunu bir baĢka yazarla
karĢılaĢtırabilir.
36. Aynı konuda yazılmıĢ farklı türlerdeki
bilgilendirici metinleri karĢılaĢtırır.

√

37. Metni türüne göre dramatize ederek okur.

√

38. Aynı konu üzerinde birbiri ile çeliĢen
bilgileri analiz eder.
39. Anlamını bilmediği sözcükleri ve sözcük
gruplarını öğrenir.
40. Okuduklarındaki olay zincirlerini nedensonuç iliĢkisiyle açıklar.
41. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük
gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark
eder.
42. Okuduklarındaki söz sanatlarını bulur.

√

√

√
√
√

√
√
√

43. Kelimelerin eĢ ve zıt anlamlarını bilir.
44. Bağımsız olarak farklı türdeki metinleri
uygun hızda okur.
45. EĢ sesli kelimelerin anlamını ayırt eder.

√
√

46.Ġsimlerin ve sıfatların cümledeki iĢlevlerini
fark eder.
47. Ġsim ve sıfat tamlamalarını fark ederek
anlama olan katkılarını bilir.

√

48. Yazım ve noktalama iĢaretlerine dikkat
ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.

√

49. Ġki farklı yazarın aynı konuda yazılmıĢ
aynı türdeki bilgilendirici metinlerini
karĢılaĢtırır.
50.Çoklu medya kaynaklarındaki mesajları
anlar ve değerlendirir.
51. Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin
medya sunumunu karĢılaĢtırır.

√

52.Bağımsız olarak farklı türde metinleri okur
ve anlar.

√

53. Kurgu metinler ile anonim eserleri
karĢılaĢtırır.

√

54. Kelime ve kavramların farklı anlamlarını
öğrenir ve bunları bağlama uygun Ģekilde
kullanır.
55. Dilin ses, Ģekil ve söz dizimi kurallarına
uyarak okur.

√

√

√
√

√

56. Zamirlerin cümledeki iĢlevlerini fark eder.
57. Edat, bağlaç ve ünlemlerin anlama olan
katkısını fark eder.
58. Ġmge olarak kullanılan sözcüklerin veya
deyimlerin metindeki anlamını belirler.

√
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59. Fiillerin cümleye kattığı anlam
özelliklerini fark eder.
60. Zarfların cümleye kattığı anlamı ve iĢlevini
fark eder.
61. Fiilimsilerin cümledeki iĢlevini fark eder.

Tablo 2’de okuma kazanımlarının hangi okuma modeli ile iliĢkilendirildiği
görülmektedir. Genel olarak bakıldığında okuma kazanımlarının büyük çoğunluğunun
“etkileĢimsel okuma modeli” ile iliĢkili olduğu görülür. EtkileĢimsel modele göre farklı bilgi
kaynakları arasında sürekli bir etkileĢim vardır. Okuyucu da bu farklı bilgileri arka plan bilgisini
de kullanarak zihninde yapılandırır. Akyol’un (2005: 10) da belirttiği gibi etkileĢimsel okuma
modelinde, okuma süreçleri doğrusal bir süreçten çok paralel süreçler olarak kabul edilmektedir.
Kazanımlar arasında eleĢtirel düĢünme, yorum yapma, analiz etme gibi beceriler,
etkileĢimsel okuma modeli ile iliĢkilendirmiĢtir. Örneğin 3 numaralı okuma kazanımında
“okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini
açıklar” ifadesi yer almaktadır. EtkileĢimsel okuma modeli de okuyucunun bilgiler arasında
iliĢki kurmasını ve ön bilgiler ile yeni bilgilerin etkileĢimini esas aldığından bu kazanımın
etkileĢimsel okuma modelinin amaçları ile uyumlu olduğu söylenebilir. Açıklayıcı model,
okuma teknikleri modeli, örnekleme modeli ve iĢlemsel okuma modeli ile herhangi bir
kazanımın iliĢkilendirilememiĢtir. Burada açıklayıcı model, okuma teknikleri modeli ve
örnekleme modelinin özel amaçları olan etkinliğe dayalı okuma modelleri olmasının etkisi
olduğu söylenebilir. Okuma teknikleri modelinin temel felsefesi 2015 ve özellikle 2006
TÜDÖP’ün içeriğine sindirilmiĢse de somut okuma kazanımları tespit edilememiĢtir.
ÇağdaĢ bir yaklaĢımı esas alan iĢlemsel okuma modeli, okuma modelleri arasında
okuyucu, ortam ve süreç açısından en zengin ortamları içeren modeldir. Bununla birlikte
okuyucunun beklentilerini, ilgi ve isteklerini gözeten söz konusu okuma modeli ile okuma
kazanımları arasında uyum tespit edilememiĢtir.
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Grafik 3. Okuma Kazanımlarının Okuma Modelleriyle ĠliĢkilendirme Sayıları

Toplam 61 okuma kazanımının 48’i Tablo 5’te yer alan okuma modelleri ile iliĢki
içerisindedir. Okuma kazanımlarının 41’i (%85) etkileĢimsel okuma modeli, 5’i (%11)
bütünleyici okuma modeli ve 2’si (%4) ise çözümleyici okuma modelinin amaçları ile
uyumludur. AraĢtırmada, açıklayıcı okuma modeli, okuma teknikleri modeli, örnekleme modeli
ve iĢlemsel okuma modeli ile eĢleĢen kazanım tespit edilememiĢtir. Bu kazanımların 4’ünün ise
birden fazla okuma modeli ile uyumlu olduğu belirlenmiĢtir. Tablo 3’te yer alan 29, 34, 37 ve
48 numaralı okuma kazanımları hem etkileĢimsel hem de bütünleyici okuma modeli ile aynı
amaçlara yönelik ifadeler içermektedir. Örneğin 29 numaralı okuma kazanımı “heceleme, tekrar
ve geri dönüĢler yapmadan iĢitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder”
Ģeklindedir. Bu kazanımın sesli okumaları esas alan bütünleĢtirici okuma modeli ve hem sesli
hem sessiz okumaları önemseyen etkileĢimsel okuma modeli ile iliĢkili olduğu söylenebilir.
Diğer ortak kazanımlar için de aynı durum söz konusudur.
Okuma Modelleri ile Aralarında İlişki Tespit Edilemeyen Kazanımlar
Herhangi bir okuma modeli ile iliĢkilendirilemeyen kazanım sayısı ise 17’dir. Bu
kazanımlar, Tablo 3’te açık bir Ģekilde görülmektedir. Daha çok öğrencilerin bir konu hakkında
farkındalıklarını arttırmak, metnin yapısını tanıtmak, dil bilgisi konularını tekrar etmek ve
öğrencilerin okudukları metinde farklı noktaları tespit etmeleri amacıyla hazırlanmıĢ bu
kazanımlar, söz konusu okuma modelleri ile doğrudan iliĢkilendirilememiĢtir. Okuma modelleri
ile doğrudan iliĢkisi tespit edilemeyen okuma kazanımlarını Ģu baĢlıklara ayırmak mümkündür:
Tablo 3.Okuma Modelleri ile EĢleĢmeyen Kazanım Kategorileri ve Kullanım Sıklıkları
Kategori

Kullanım Sıklığı
(f)

Yüzde
(%)
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Dil bilgisi becerilerini kavratmaya yönelik kazanımlar

6

35

Metne yönelik kazanımlar

4

23

Sözcük gruplarını kavratmaya yönelik kazanımlar

2

12

Yazar merkezli kazanımlar

2

12

ġiir türünü kavratmaya yönelik kazanımlar

2

12

Paragrafın yapısını kavratmaya yönelik kazanımlar

1

6

Toplam

17

100

Bu kazanımlar, genelde dil bilgisi, özelde ise metin bilgisi konuları ile ilgili olan
kazanımlardır. Dil bilgisi konuları, 2015 programında diğer öğrenme alanlarına sindirildiği için
bu kazanımların okuma modelleriyle ilgisi bulunamamıĢtır. Örneğin Tablo 2’de yer alan 61
numaralı “fiilimsilerin cümledeki iĢlevini fark eder” kazanımı, belirlenen 7 okuma modelinin
hiçbiriyle ortak amaç taĢımamaktadır. Bu nedenle bu kazanım, Tablo 3’te “dil bilgisi
becerilerini kavratmaya yönelik kazanımlar” baĢlığı altında yer almaktadır.
Söz konusu kazanımlar, alanlar üstü beceri olarak adlandırılabilir. Alanlar üstü beceri,
öğrenme ortamlarında yetenek ve becerilerin geliĢtirilmesine yönelik olarak hazırlanmıĢ
etkinlikleri kapsamaktadır. Yıldız (2003: 15) alanlar üstü beceriyi Ģöyle açıklar: “Öğrenme
ortamlarında gerçekleĢtirilen bir derste yetenek ve becerilerin geliĢtirilmesi için derslerde
tekrarların yapılması gerekir. Çünkü derslerin verimli bir Ģekilde ilerleyebilmesi için bu
becerilerin sıkça kullanılması gerekir. Örneğin yazım ve noktalama hatalarının çok fazla
tekrarlanmaması gereklidir. YanlıĢ bir imla ile yazılan sözcüklerin doğru Ģekilde yazılması için
ayrıca çaba ve zamana ihtiyaç vardır.” Bu nedenle dil bilgisi, metin öğretimi gibi amaçlar
program ve kazanımlara sindirilmiĢtir.
Sonuç ve Öneriler
Okuma modelleri, okuma sürecinin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi ve bu süreçte
yaĢanan sorunların en aza indirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, okuma
becerisinin geliĢtirilmesi, okuma amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için okuma modellerinin ihmal
edilmemesi gerekmektedir.
Genel olarak ana dili eğitim programlarını geliĢtirmek ve bu becerilerin en iyi Ģekilde
kullanımını sağlamak amacıyla Erginer (2000), eğitim programlarını ayrıntılı bir Ģekilde
inceleyerek bir model önerisi sunmuĢtur. Erginer, araĢtırmasında ana dili eğitim programlarının
geçirdiği geliĢim sürecini ana dili konu alanı uzmanları ile eğitimde program geliĢtirme
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uzmanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda irdeleyerek geleceğe yönelik bir model
geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır.
Okuma modelleri ile ilgili yapılan çalıĢmalara bakıldığında ise ġengül ve Yalçın’ın
(2004), okuma ve anlama becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik olarak bir model önerisi
tasarladıkları görülmektedir. Var olan çalıĢmalarda belirlenen okuma süreci iĢlem
basamaklarına yeni maddeler ekleyerek oluĢturulan model, öğrencilerin okuma becerilerini
geliĢtirmeye yönelik bir çalıĢmadır. Öğrencilerin metin ile ilgili ilk izlenimleri ile baĢlayan bu
model, öğrenciyi konuya yakınlaĢtırma, metnin okunması, özetlenmesi, tahminde bulunma,
tahmini doğrulama, metnin anlam bağlantılarını tanıma, anlam bağlantılarını ortaya koyma,
metin içi anlamlandırma, metnin kavranması, metnin özetlenmesi, ana fikir ve yardımcı
fikirlerin tespit edilmesi, metnin yeniden yapılandırılması ve metnin değerlendirmesi olmak
üzere toplam 12 aĢamadan oluĢturulan ayrıntılı ve iĢlevsel bir okuma modeli önerisidir.
Kuzu (2003) etkileĢimsel okuma modelinin öğrencilerin okudukları metinleri anlama
düzeyine etkisi olup olmadığını araĢtırmıĢtır. Ön-test ve son-teste dayalı deneysel olarak
yürütülen araĢtırmanın sonucunda, etkileĢimsel modelin öğrencilerin okuduğunu anlama
becerisini geliĢtirmesinde geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir.
Uyar (2015) ise çalıĢmasında ortaokul 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeye
dayalı becerilerini geliĢtirmeyi ve bu geliĢimin öğrencilerin okuduklarını anlama becerileri
üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamıĢtır. Deneysel müdahalenin yapıldığı grupta,
çalıĢmanın kuramsal temelini okuma becerisi alanında iĢlemsel okuma modeli, öz düzenlemeye
dayalı öğrenme alanında ise sosyokültürel yaklaĢım oluĢturmuĢtur. Uyar, hem okuma eğitimi
hem de öz düzenlemeye dayalı öğrenme alanındaki kuramsal bilgileri bir araya getirerek öz
düzenlemeye dayalı okuma modeli geliĢtirmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda, öz düzenlemeye dayalı
okuma modelinin öğrencilerin okuduklarını anlama ve stratejileri bağımsız Ģekilde kullanabilme
becerilerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiĢtir.
Bu çalıĢmanın sonunda elde edilen veriler ıĢığında ise Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
TÜDÖP’te yer alan okuma öğrenme alanına ait 5. sınıflarda 23 (%21), 6. sınıflarda 27 (%24), 7.
sınıflarda 28 (%26) ve 8. sınıflarda 31 (%29) okuma kazanımı tespit edilmiĢtir. Bu kazanımların
sayısı, öğrencilerin biliĢsel ve fiziksel geliĢimlerine bağlı olarak sınıf düzeyi ilerledikçe
artmıĢtır.
Okuma öğrenme alanına ait alt kazanımlar arasında en fazla kazanım sayısı okuduğunu
anlamaya aittir. Programda anlama becerisine yönelik 5. sınıflarda 13, 6 ve 7. sınıflarda 19, 8.
sınıflarda ise 25 okuduğunu anlamaya yönelik kazanım yer almaktadır. Bu verilerden hareketle
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TÜDÖP’te öğrencilerin okuduklarını anlamalarına oldukça önem verildiği görülmüĢtür.
Okuduğunu anlamanın önemi, alanda yapılmıĢ birçok çalıĢma ile de ortaya koyulmuĢtur
(KuĢdemir, 2014; Yıldız ve Akyol, 2011; Epçaçan, 2008; Çiftçi ve Temizyürek, 2008; OdabaĢ
ve Polat, 2008; Karatay, 2007).
Okuma kazanımları ile okuma modelleri arasındaki uyuma bakıldığında ise söz konusu
kazanımların 41’inin etkileĢimsel okuma modeli ile iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Bütünleyici
okuma modeli ile 5, çözümleyici okuma modeli ile ise 2 okuma kazanımının iliĢkili olduğu
belirlenmiĢtir. Bununla birlikte açıklayıcı okuma modeli, okuma teknikleri modeli, örnekleme
modeli ve iĢlemsel okuma modeli ile kazanımlar arasında doğrudan bir iliĢki tespit
edilememiĢtir.
Okuma modelleriyle iliĢkisi bulunmayan toplam 17 kazanım tespit edilmiĢtir. Bu
kazanımlar kendi aralarında; dil bilgisini kavratmaya yönelik kazanımlar (f=6), metne yönelik
kazanımlar (f=4), sözcük gruplarını kavratmaya yönelik kazanımlar (f=2)yazar merkezli
kazanımlar (f=2), Ģiir türünü kavratmaya yönelik kazanımlar (f=2) ve paragrafın yapısını
kavratmaya yönelik kazanımlar (f=1) olarak sınıflandırılmıĢtır.
Yapılan çalıĢmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, araĢtırmacılara ve yapılacak
çalıĢmalara yönelik Ģu önerilerde bulunulabilir:


Okuma modelleri ve strateji kullanımı, okuma eğitiminde oldukça önemlidir. Bu
konular, TÜDÖP’e dâhil edilerek okuma becerisinin programdaki etkililiği artırılabilir.



Bu araĢtırmada kazanımların okuma modelleri ile olan iliĢkisi incelenmiĢtir. Diğer
öğrenme alanlarında da (dinleme, konuĢma, yazma) benzer çalıĢmalar yapılarak
kazanım ve modellerin uyumuna bakılabilir.



Okuma modellerinin, okuduğunu anlama becerisine etkisini inceleyen çalıĢmaların
sayısı artırılıp bu modellerin etkisi incelenebilir.



Okuma öğrenme alanında, okumaya yönelik olumlu beceri ve tutum geliĢtirme gibi
amaçlarla yeni okuma modelleri geliĢtirilebilir.



Okuma modelleri ile öğrenme kuramından elde edilen bilgiler ıĢığında yeni okuma
modelleri geliĢtirilerek modelin, öğrencilerin okuduklarını anlama becerisine olan etkisi
araĢtırılabilir.
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