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Özet 
 

Yeni ilköğretim müfredatının önemli reformlarından olan Ses temelli cümle 

yönteminin ilk okuma yazma öğretiminde kullanılmasıyla birlikte, okuma yazma 

öğretiminde yöntem sorunu tekrar gündeme gelmiştir. Özellikle ses temelli cümle 

yönteminin avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesi, yöntemin daha etkili ve 

verimli bir ilk okuma yazma öğretimini sağlaması açısından önemli olacağı bir 

gerçektir. Buna dayalı olarak bu araştırmada yöntemin aktif uygulayıcıları olan 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alınması yöntemin daha etkili ve verimli 

uygulanması açısından önemli olacağı yönünden hareket ederek; bu araştırma, 

ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, ses temelli cümle 

yöntemine ilişkin görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırma, 2008 yılının Aralık ayında Elazığ ve Diyarbakır il merkezinde 

görev yapan toplam 116 sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Veriler, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan toplam 39 maddeden oluşan anket formuyla 

elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede “%” ve “f” 

kullanılmış; öğretmen görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden 

etkilenme derecesi de kikare (kaykare) testi ile test edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ses Temelli Cümle 

Yöntemi, Çözümleme Yöntemi. 
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THE PRİMARY EDUCATİON SCHOOL TEACHERS' VİEWS  

RELATED TO THE VOİCE BASED SENTENCE METHOD 

AND ANALYSİS METHOD 

 
Summary 

 

      The voice based sentence method which is one of the important reforms of 

the new primary education curriculum,being used in the first reading-writing 

education has led to the issue of method to become a current issue in teaching 

reading-writing .It is a reality that determining especially the advantages and 

disadvantages of the voice based sentence method will be important to provide a 

more effective and productive education in reading-writing.Based on this 

point,getting the views of the primary school teachers who are the active 

practitioners of the method and considering that it will be  more effective and 

productive in practising,the research has been aimed to determine the views of the 

primary school teachers related to the voice based sentence method who teach in 

primary education schools. 

 

This research has been carried out on a total of 116 teachers who teach in 

the center of Elazığ and Diyarbakır in December, 2008. The data has been formed 

through the poll including a total sum of 39 articles obtained by the 

researchers.Research analysis on the data obtained in the "%" and "f" used; The 

degree of teachers' views being affected from the variables based on demographic 

data has been tested through the kikare test. 

 

Key words: First Grade Literacy, Voice Based Sentence Method, Analysis 

Method 
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GİRİŞ 

 

İnsanoğlunun yeryüzüne gelmesinden itibaren yazının bulunması ve buna 

dayalı olarak çağdaş uygarlığın doğması ve bilimin sürekli ilerlemesinde okuma 

ve yazmanın büyük etkisinin olduğu bilinmektedir. Okuma ve yazma, insanlar 

arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir role sahip olmasıyla birlikte, insanlar arası 

iletişim, haberleşme, bilgi aktarımı gibi önemli işlevselliğinin olduğu da göz ardı 

edilemez.  

Okuma yazma, günümüz dünyasında çocuğun sosyal hayata alışmasında 

en büyük etkenlerden birisidir. Çünkü çağdaş dünyada toplumdaki iletişimin 

büyük kısmı görsel yazı sembolleme yoluyla sağlanır. Çünkü okuma yazma ile 

çocuk, karşıdaki insanın yazılı olarak verdiği bir ifadeyi okuyarak anlıyor, en 

önemlisi de kendi duygu ve düşüncelerini insanlara yazılı olarak da ifade etme 

becerisini kazanabiliyor. Zaten “yazma, duygu ve düşünceleri eyleme geçirme 

sürecidir” (Ataman, 2006: 119). Bu yönüyle çocuk; iletişimin sadece dil ile değil 

de yazı unsuruyla da sağlanabildiğini öğrenmiş olur. 

İlk okuma yazma öğretiminin başlangıçtan itibaren doğru alışkanlıklar 

yerleştirecek şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bunun için 

okuma yazma öğretmede doğru model ve yaklaşımların kullanılması büyük önem 

arz eder ki, bu model dilin yapısı, özelliği dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu 

açıdan oluşturulacak model ve yaklaşımların felsefesinin iyi oturtulması ve 

belirlenmesi gerekir. 

Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-

yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması 

değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki 

kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de 

geliştirilmesini içermektedir. Bu süreçte Türkçe' yi doğru, etkili ve güzel 

kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu 

sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, 

ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini 
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gerçekleştirmek; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi 

kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi için ilk adımı atmak demektir 

(Güneş, 2005). 

İnsanın yaşama hazırlanması ve atılmasında çok önemli olan okuma 

yazma öğretiminin, kendisinden beklenen rollerini yerine getirebilmesi açısından 

doğru ve etkili verilmesi gerekir. Bunun için ilk okuma yazma öğretiminin ne 

olduğu, amacı ve ilkelerinin neler olduğu ve ayrıca ilk okuma yazma öğretiminde 

kullanılan yöntemlerin neler olduğu konularını iyi irdelemek gerekir ki, böylelikle 

Türkçe öğretiminde ilk okuma yazma öğretimine yönelik olarak her zaman 

gündemde olan yöntem sorununa daha gerçekçi çözüm bulunabilsin.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim okullarında görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin, yeni ilk okuma yazma öğretim yöntemi olan ses temelli cümle 

yöntemi ile cümle (çözümleme) yöntemine ilişkin görüşlerini karşılaştırmalı 

olarak değerlendirmektir. 

 

Araştırmanın Önemi 

Okuma ve yazma, günümüz dünyasında, bilgi edinmede en önemli 

araçtır. Bu nedenle okuma yazma programları, ilköğretim programlarının ve tüm 

derslerin temelini oluşturur. İnsanoğlu öğretim hayatında gördüğü tüm derslerde 

okuma ve yazmanın önemli algılayabilmektedir. Bilişim çağı olarak 

adlandırdığımız günümüzde halen okuma ve yazma önemini korumaktadır. Çünkü 

öğrenme ve bilgi edinme günümüzde büyük ölçüde okuma ve yazmaya 

dayanmaktadır ki, iyi okuyamayan ve okuduğunu tam ve doğru olarak 

anlayamayan öğrencilerin sadece Türkçe ve sözel derslerinde değil, diğer 

derslerinde de başarılı olması beklenemez. 

Okuma ve yazma; düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, 

analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli yetenekleri pekiştirerek, beyin 

teknolojisi oluşturmaktadır. (Güneş, 2000: 326). Bundan dolayı okuma yazmanın 
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önemli ve hassas bir süreç olduğu ve bireye birçok beceri kazandırdığı 

söylenebilir. 

İlk okuma yazma öğretiminde asıl amaç, çocuğa her ne şekilde olursa 

olsun bir okuma ve yazma becerisi kazandırmak değil, çağdaş metot ve tekniklere 

uygun bir okuma yazma becerisi kazandırmak olmalıdır. Bu durum, özellikle 

çocuğun sağlıklı duyuşsal gelişimi için önemlidir. Tolchinsky, Johansson ve 

Zamora (2002: 219- 254)’ nın yapmış oldukları deneysel araştırma sonucunda, 

dillerin kendine özgü özelliklerinden ziyade, farklı öğretim uygulamalarının 

yazma ve konuşma becerilerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşmaları, çok 

önemli bir bulgudur. Dolayısıyla okuma yazma öğretiminde yöntem seçimi ve 

eğitim durumundaki etkinliklerin kullanılmasının öğrenmede kalıcılığı artırdığı 

olgusunu güçlendirmektedir.  

Okuma yazma öğretiminde yöntem seçiminde ve öğretim sürecinde en 

önemli unsur öğretmendir. Öğretmen, eğitim programlarının uygulanmasından 

sorumludur.  Uygulamadan doğan sorunları yaşayan ve bunun sonucunda da 

rahatsızlıkları, eksiklikleri en iyi gören durumundadır. Bu nedenle, ilk okuma-

yazma öğretimi programının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları 

öğretmen görüşlerine göre saptayıp değerlendirmek ve bu doğrultuda programın 

iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek, eğitim sorunlarını kaynağında 

çözmenin bir yoludur (Yıldırım, 2008: 7).  

Türkçe ilk okuma yazma öğretimi açısından daha etkili olduğu düşünülen 

ve yaklaşık 4 yıldır ülkemizde uygulanan “Ses Temelli Cümle Yöntemi” destekli 

ilk okuma yazma öğretim programının eski yöntem olan cümle yöntemiyle 

karşılaştırmalı olarak genel bir değerlendirilmesi, olumlu ve eksik yönlerinin fark 

edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından bu araştırma önemlidir. 
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YÖNTEM 

  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, 

çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine ilişkin görüşlerini saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinde olup,  betimsel bir nitelik arz 

etmektedir. Bunun için, araştırmacı tarafından iki bölüm ve konuyla ilgili çeşitli 

maddelerden oluşmuş anket formu oluşturulmuştur.  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Elazığ ve Diyarbakır il merkezinde bulunan devlet 

okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi, 2008 yılının Aralık ayında Elazığ ve Diyarbakır 

il merkezinde bulunan devlet okullarında görev yapan toplam 116 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

İlk okuma yazma öğretim yöntemlerinden çözümleme yöntemi ve ses 

temelli cümle yöntemine ilişkin veriler, öğretmen görüşlerinden elde edilmiştir. 

Bu amaçla, yerli ve yabancı literatür taranıp, uzman görüşleri de alınarak bir anket 

formu hazırlanmıştır.  

Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formuyla elde 

edilmiştir. Anket formu toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci 

bölümünde toplam 4 adet demografik veri bulunmuş ve bu verilere dayalı olarak 

görüş maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise çözümleme 

(cümle) yöntemiyle ses temelli cümle yöntemini karşılaştırmaya yönelik toplam 

16 soru maddesi bulunmaktadır. Verilerin analizinde SPSS istatistik paket 

programından faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede 

“%” ve “f” kullanılmış; öğretmen görüşlerinin, demografik verilere dayalı 

değişkenlerden etkilenme derecesi de kikare (kaykare) testi ile test edilmiştir. 
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BULGULAR ve YORUMLAR 

 

Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar 

halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

 

Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Durumlarına Göre Genel 

Dağılımı. 

 

(Tablo 1 buraya gelecek.) 

 

Tablo 1’ e bakıldığında; araştırmaya katılanların % 48,3’ ünün erkek ve 

% 51,7 sinin de bayandan oluştuğu görülmektedir.  

 

 

Araştırmaya Katılanların Mezuniyet Durumlarına Göre Genel 

Dağılımı. 

 

(Tablo 2 buraya gelecek.) 

 

Tablo 2 incelendiğinde; araştırmaya katılanların % 51,8 inin Eğitim 

Fakültesi’nden, % 31,6 sının Eğitim Fakültesi dışındaki farklı bir fakülteden, % 

24,9 unun Eğitim Enstitüsü - Yüksek Okulundan ve  % 6,1 inin ise Öğretmen 

Okulundan mezunu oldukları görülmektedir. 

 

Araştırmaya Katılanların Mesleki Kıdemlerine Göre Genel Dağılımı 

(Tablo 3 buraya gelecek.) 

 

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılanların % 13,8 inin 1-5 yıl, % 

24,1 inin 6-10 yıl, % 25,9 unun 11-15 yıl, % 24,1 inin 16-20 yıl ve % 12,1 inin ise 

21 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip oldukları görülmektedir. 
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Araştırmaya Katılanların Görev Yaptıkları Sınıfa Göre Dağılımı 

 

(Tablo 4 buraya gelecek.) 

 

Araştırmaya katılan Ses Temelli Cümle Yöntemini Uygulama Yapması 

açısından yöntemin 4 yıldır uygulandığı dikkate alınarak 1.,2., 3. ve 4. sınıflarda 

görev yapan öğretmenler araştırma kapsamına dahil edilmiştir.  

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin  % 24.1 inin 1. 

Sınıf, % 24.1 inin 2. sınıf, % 31,9 unun 3. Sınıf ve % 19,9 unun ise 4. Sınıfta 

görev yaptığı görülmektedir.  

 

Çözümleme Yöntemi ile STCY’ yi Karşılaştırmaya Yönelik Maddeler 

 

(Tablo 5 buraya gelecek.) 

 

 

Çözümleme yöntemi ile STCY’ yi karşılaştırmaya yönelik görüş 

maddelerinin % frekans dağılımı Tablo 5’ de görülmektedir. Buna göre çoğu 

görüş maddesinde görüş bildirenlerin genellikle STCY’ yi tercih ettikleri 

görülmektedir.  

Tablo 5 incelendiğinde, “Harf ve sesleri tanıma açısından hangi yöntem 

daha etkilidir?” soru maddesini araştırmaya katılanların % 84,5 inin STCY’ yi 

tercih ettikleri görülürken, % 15,5 inin cümle yöntemini tercih ettikleri 

görülmektedir. Yine “Okuma yazmaya daha erken geçilmesi açısından hangi 

yöntemi tercih edersiniz?” soru maddesini araştırmaya katılanların % 80 inin 

STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 20 sinin ise cümle yöntemini tercih 

ettikleri görülmektedir. Bu bulguyu Şahin ve arkadaşlarının (2005: 170), okumaya 

çabuk geçme açısından öğretmenlerin % 14,3 ünün çözümleme yöntemini, % 83,9 

unun STCY’ yi tercih etmek istedikleri sonucunu; ayrıca Turan’ ın (2007: 203), 

okuma yazmaya erken geçme açısından öğretmenlerin % 18,6 sını çözümleme 
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yöntemini, % 81,4 ünün STCY’ yi tercih etmek istedikleri sonucunu destekler 

niteliktedir. Yine Şahin ve Akyol’ un (2006: 8), bireşim yöntemi ile öğrencilerin 

52,5 günde okuma-yazma öğrenirken, çözümleme yöntemi ile öğrencilerin 76,6 

günde okuma-yazmayı öğrendikleri sonucu bu bulguyu desteklemektedir. Ayrıca 

Durukan ve Alver (2008: 287), in yapmış olduğu araştırmada, öğrencilerin STCY 

ile okuma ve yazmayı daha hızlı öğrendikleri sonucu da desteklemektedir.   

Onuncu madde olan “Öğrenci açısından okuma-yazma öğrenme yönüyle 

hangi yöntem daha kolaydır?” soru maddesini araştırmaya katılanların % 77,4 

ünün STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 22,6 sının ise cümle yöntemini 

tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca 16. madde olan “Hangi yöntem daha çok 

bireyselleştirilmiş öğretime daha uygundur?” görüş maddesinde ise araştırmaya 

katılanların % 74,6 sının STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 25,4 ünün ise 

cümle yöntemini tercih ettikleri Tablo 5 de görülmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen açısından okuma-yazma öğretimi 

yönüyle hangi yöntemin daha kolay olduğuna ilişkin görüş maddesinde 

araştırmaya katılanların % 63,5 inin STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 36,5 

inin ise cümle yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. 2. madde olan “Kolay ve 

işlevsel yazı konusunda hangi yöntem daha etkilidir?” görüş maddesinde ise 

araştırmaya katılanların % 69 unun STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 31 

inin ise cümle yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde, “Hangi yöntem daha kalıcı ve etkili bir okuma 

yazma öğretimi sağlar?” soru maddesine araştırmaya katılanların % 68,1 inin 

STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 31,9 unun ise cümle yöntemini tercih 

ettikleri görülmektedir. Yine “Okuduğunu anlama bakımından hangi yöntem daha 

etkilidir?” soru maddesine araştırmaya katılanların % 62,9 unun STCY’ yi tercih 

ettikleri görülürken, % 37,1 inin ise cümle yöntemini tercih ettikleri 

görülmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde, 5. madde olan “Hangi yöntem daha çok öğrenci 

merkezlidir?” görüş maddesine araştırmaya katılanların % 68,4 ünün STCY’ yi 

tercih ettikleri görülürken, % 31,6 sının ise cümle yöntemini tercih ettikleri 

görülmektedir. Yine “Öğrenci hangi yöntemi daha kolay kavrayabilmektedir??” 
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soru maddesine araştırmaya katılanların % 63,5 inin STCY’ yi tercih ettikleri 

görülürken, % 36,5 inin ise cümle yöntemini tercih ettikleri görülmektedir.  

Hangi yöntemin öğrencileri daha çok ezbercidir? soru maddesi olan 6. 

maddeye ilişkin araştırmaya katılanların % 55,2 sinin cümle yöntemini tercih 

ettikleri görülürken, % 44,8 inin ise STCY’ yi tercih ettikleri görülmektedir. Bu 

bulgu Şahin ve arkadaşlarının (2005: 170), okuma hızı açısından öğretmenlerin % 

64,3 ünün çözümleme yöntemini, % 35,7 sinin ise STCY’ yi tercih etmek 

istedikleri sonucu elde edilen bu bulguyu destekler niteliktedir. Yine bu bulgu, 

Turan’ ın (2007: 203) 413 öğretmen üzerinde yaptığı araştırmada, araştırmaya 

katılanların % 84,7 sinin cümle yöntemini, % 15,3 ünün ise STCY’ nin öğrencileri 

daha çok ezbere yönelttiği bulgusunu desteklemektedir.  

Tablo 5 incelendiğinde, 11. madde olan “Hızlı okuma açısından hangi 

yöntemi tercih edersiniz?” görüş maddesine araştırmaya katılanların % 60,0 ının 

STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 40 ının ise cümle yöntemini tercih 

ettikleri görülmektedir. Yine “Hızlı yazma açısından hangi yöntemi tercih 

edersiniz?” soru maddesine araştırmaya katılanların % 56,5 inin STCY’ yi tercih 

ettikleri görülürken, % 43,5 inin ise cümle yöntemini tercih ettikleri 

görülmektedir.  

Tablo 5 incelendiğinde, 13. madde olan “Çocuğun gelişimsel özellikleri 

ve evreleri yönünden hangi yöntemi tercih edersiniz?” görüş maddesine 

araştırmaya katılanların % 59,1 inin STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 40,9 

unun ise cümle yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. 14. madde olan “Doğru 

ve anlamlı okuma açısından hangi yöntemi tercih edersiz?” soru maddesine 

araştırmaya katılanların % 61,7 sinin STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 38,3 

ünün ise cümle yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. Yine “Öğrencinin kendi 

hızında öğrenmesi açısından hangi yöntemi tercih edersiniz?” soru maddesine 

araştırmaya katılanların % 66,1 inin STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, % 33,9 

unun ise cümle yöntemini tercih ettikleri görülmektedir.  

  

Bu bulgulara göre, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin, “harf ve sesleri 

tanıma”, “okuma-yazmaya daha erken geçme”, “öğrenci açısından okuma-
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yazmayı daha kolay öğrenme” ve “ daha çok bireysel öğretime uygunluk” 

açılarından daha çok STCY’ yi tercih ettikleri söylenebilir. Ayrıca, İlköğretim 

sınıf öğretmenlerinin, “hangi yöntem daha çok ezbercidir” görüş maddesine daha 

çok çözümleme yöntemini tercih ettikleri söylenebilir.  

 

Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Değişkenine Göre Görüşlerinin 

Karşılaştırılması 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenlerine göre görüşler arası 

farklılığın olup olmadığına yönelik olarak yapılan analizler tablolaştırılıp 

yorumlanmıştır.   

 

 

Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Değişkenine Göre Çözümleme 

Yöntemi ile STCY’ yi Karşılaştırmaya İlişkin Maddelere Yönelik Görüşleri  

 

(Tablo 6 buraya gelecek.) 

 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre çözümleme yöntemi 

ile STCY’ yi karşılaştırmaya ilişkin maddelere yönelik görüşlerin olduğu Tablo 6 

da sadece anlamlı fark çıkan maddeler verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, yapılan 

ki-kare testi sonucunda 6. ve 15. maddelerde p<.05 düzeyinde anlamlı farkın 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 6 incelendiğinde, 6. madde olan “Hangi yöntem daha çok 

ezbercidir?” maddesine araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre tercih 

ettikleri yönteme yönelik yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılığın olduğu 

görülmektedir (X2=8,704; p<.05). Bu soru maddesine kadın öğretmenlerin % 68,3 

ünün çözümleme yöntemini tercih ettikleri görülürken, erkek öğretmenlerin % 

41,1 inin çözümleme yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. Buna göre kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre çözümleme yöntemini daha çok ezberci 
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olarak gördükleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuca göre hangi yöntem 

daha çok ezberci olduğunu yönünden kadın öğretmenlerin, erkeklere göre 

çözümleme yöntemini daha çok tercih ettikleri söylenebilir. 

Yine Tablo 6 incelendiğinde, 15. madde olan “ Öğrencinin kendi hızında 

öğrenmesi açısından hangi yöntemi tercih edersiniz?” maddesine araştırmaya 

katılanların cinsiyet değişkenine göre tercih ettikleri yönteme yönelik yapılan 

analiz sonucunda anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (X2=7,629; p<.05). Bu 

soru maddesine erkeklerin % 53,6 sı STCY’ yi tercih ettikleri görülürken, 

kadınların % 78 i STCY’ yi tercih ettikleri görülmektedir. Buna göre kadın 

öğretmenlerin erkeklere öğrencinin kendi hızında öğrenmesi açısından STCY’ yi 

daha çok tercih ettikleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuca göre 

öğrencinin kendi hızında öğrenmesi açısından kadın öğretmenlerinin, erkeklere 

STCY’ yi daha çok tercih ettikleri söylenebilir. 

 

Bu bulgulara göre; kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre 

çözümleme yöntemini daha çok ezberci olarak gördükleri sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca kadın öğretmenlerin, erkeklere göre “öğrencinin kendi 

hızında öğrenmesi açısından” STCY’ yi daha çok tercih ettikleri sonucu da ortaya 

çıkmıştır.  

 

 

Araştırmaya Katılanların Mesleki Kıdem Değişkenine Göre 

Çözümleme Yöntemi ile STCY’ yi Karşılaştırmaya İlişkin Maddelere 

Yönelik Görüşleri  

 

(Tablo 7 buraya gelecek.) 

 

Araştırmaya katılanların mesleki kıdem değişkenine göre çözümleme 

yöntemi ile STCY’ yi karşılaştırmaya ilişkin maddelere yönelik görüşlerin olduğu 

Tablo 7 incelendiğinde, yapılan ki-kare testi sonucunda sadece 13. maddede p<.05 
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düzeyinde anlamlı farkın olduğu görülmektedir. Diğer maddelerde ise mesleki 

kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Tablo 7 incelendiğinde, 13. madde olan “Çocuğun gelişimsel özellikleri 

ve evreleri yönünden hangi yöntemi tercih edersiniz?” maddesine araştırmaya 

katılanların kıdem değişkenine göre tercih ettikleri yönteme yönelik yapılan analiz 

sonucunda anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (X2=13,099; p<.05). Bu soru 

maddesine 21 yıl kıdeme sahip öğretmenler % 92,9 STCY’ yi tercih ettikleri 

görülürken, 16-20 yıl % 60,7 11-15 yıl % 50, 6-10 yıl %40,7 ve 1-5 yıl kıdeme 

sahipler öğretmenlerin % 75 i STCY’ yi tercih ettikleri görülmektedir. Buna göre 

mesleki deneyimi çok az ve çok fazla olan öğretmenler, mesleki deneyimi orta 

düzeyde olan öğretmenlere göre çocuğun gelişimsel özellikleri ve evreleri 

uygunluk yönünden STCY’ yi daha çok tercih ettikleri sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

Araştırmaya katılanların mezun oldukları okul türü değişkenine göre 

çözümleme yöntemi ile STCY’ yi karşılaştırmaya yönelik yapılan kikare testi 

sonucunda hiçbir maddede p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır.  

 

 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

• İlköğretim sınıf öğretmenlerinin, ilk okuma yazma öğretimi açısından Ses 

Temelli Cümle Yöntemini daha çok tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

• Özellikle, ilköğretim sınıf öğretmenleri, “harf ve sesleri tanıma”, “okuma-

yazmaya daha erken geçme”, “öğrenci açısından okuma-yazmayı daha 

kolay öğrenme” ve “ daha çok bireysel öğretime uygunluk” açılarından 

daha çok STCY’ yi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

• İlköğretim sınıf öğretmenlerinin, “öğrenciyi ezbere daha çok yöneltme” 

açısından daha çok cümle (çözümleme) yöntemini tercih ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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• Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre; kadın öğretmenlerin, 

erkeklere göre çözümleme yöntemini daha çok ezberci olarak gördükleri 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kadın öğretmenlerin, erkeklere 

göre “öğrencinin kendi hızında öğrenmesi açısından” STCY’ yi daha çok 

tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

• Araştırmaya katılanların mesleki kıdemleri değişkenine göre; mesleki 

deneyimi çok az ve çok fazla olan öğretmenler, mesleki deneyimi orta 

düzeyde olan öğretmenlere göre çocuğun gelişimsel özellikleri ve evreleri 

uygunluk yönünden STCY’ yi daha çok tercih ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

• Araştırmaya katılanların mezun oldukları okul türü değişkenine göre 

yapılan kikare testi sonucunda hiçbir görüş maddesinde herhangi bir 

anlamlı fark bulunmamıştır.  

• İlk okuma yazma öğretiminde, alternatifli yöntem arayışlarına geçilmesi 

önemlidir.  

• Sınıf öğretmenlerine ilk okuma yazma öğretim yöntemlerine dayalı 

bilgilendirici Hizmet-içi eğitimler verilebilir. 

• Ses Temelli Cümle Yönteminin olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmeye 

dayalı araştırmalar yapılabilir. 

• Türkçe’ nin fonetik dil yapısı ve özelliklerine göre alternatifli yöntem 

arayışlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılabilir. 
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TABLOLAR 

 

Tablo 1. Araştırmaya katılanların cinsiyet durumlarına göre genel dağılımı 

Cinsiyet f % 
Erkek 56 48.3 
Kadın 60 51.7 

Toplam 116 100 
 

 

 

Tablo 2. Araştırmaya katılanların mezuniyet durumlarına göre genel dağılımı 

Mezun Olunan Okul Türü f % 
Öğretmen Okulu 7 6.1 

Eğitim Enstitüsü-Yüksekokulu 12 10.5 
Eğitim Fakültesi 59 51.8 

Diğer (Fen Edebiyat, vb…) 36 31.6 
Toplam 114 100 

 

 

Tablo 3: Araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerine göre genel dağılımı 

Mesleki Kıdem f % 
1-5 Yıl 16 13.8 
6-10 Yıl 28 24.1 
11-15 Yıl 30 25.9 
16-20 Yıl 28 24.1 

21 Yıl ve Üstü 14 12.1 
Toplam 116 100 

 

 

Tablo 4: Araştırmaya katılanların görev yaptıkları sınıfa göre dağılımı 

Görev Yapılan Sınıf f % 
1. Sınıf 28 24.1 
2. Sınıf 28 24.1 
3. Sınıf 37 31.9 
4. Sınıf 23 19.9 
Toplam 116 100 
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Tablo 5. Çözümleme yöntemi ile – STCY’ yi karşılaştırmaya yönelik maddeler 

Ç
öz

üm
le

m
e 

(C
üm

le
) Y

ön
. 

Se
s T

em
el

li 
C

üm
le

 Y
ön

t. 

M 
no Çözümleme yöntemi ile – STCY’ yi karşılaştırmaya yönelik maddeler 

f % f % 
1 Harf ve sesleri tanıma açısından hangi yöntem daha etkilidir? 18 15,5 98 84,5 
2  Kolay ve işlevsel yazı konusunda hangi yöntem daha etkilidir? 36 31,0 80 69,0 
3  Hangi yöntem daha kalıcı ve etkili bir okuma yazma öğretimi sağlar? 37 31,9 79 68,1 
4  Okuduğunu anlama bakımından hangi yöntem daha etkilidir? 43 37,1 73 62,9 
5 Hangi yöntem daha çok öğrenci merkezlidir? 36 31,6 78 68,4 
6 Hangi yöntem daha çok ezbercidir? 64 55,2 52 44,8 
7 Öğrenci hangi yöntemi daha kolay kavrayabilmektedir? 42 36,5 73 63,5 

8 Okuma yazmaya daha erken geçilmesi açısından hangi yöntemi tercih 
edersiniz? 23 20,0 92 80,0 

9 Öğretmen açısından okuma-yazma öğretme yönüyle hangi yöntem daha 
kolaydır? 42 36,5 73 63,5 

10 Öğrenci açısından okuma-yazma öğrenme yönüyle hangi yöntem daha 
kolaydır? 26 22,6 89 77,4 

11 Hızlı okuma açısından hangi yöntemi tercih edersiniz? 46 40,0 69 60,0 
12 Hızlı yazma açısından hangi yöntemi tercih edersiniz? 50 43,5 65 56,5 

13 Çocuğun gelişimsel özellikleri ve evreleri yönünden hangi yöntemi tercih 
edersiniz? 47 40,9 68 59,1 

14 Doğru ve anlamlı okuma açısından hangi yöntemi tercih edersiz? 44 38,3 71 61,7 

15 Öğrencinin kendi hızında öğrenmesi açısından hangi yöntemi tercih 
edersiniz? 39 33,9 76 66,1 

16 Hangi yöntem daha çok bireyselleştirilmiş öğretime daha uygundur? 29 25,4 85 74,6 
 
 

Tablo 6. Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre çözümleme yöntemi 

ile STCY’ yi karşılaştırmaya ilişkin maddelere yönelik görüşleri 
KADIN ERKEK 

Çözümleme Y. STCY Çözümleme Y. STCY 

M
 

f % f % f % f % 
X2 p 

6 41 68,3 19 31,7 23 41,1 33 58,9 8,704* 0,003 
15 13 22,0 46 78,0 26 46,4 30 53,6 7,629* 0,005 
*p<0.05    Sd=1   

 

Tablo 7. Araştırmaya katılanların mesleki kıdem değişkenine göre çözümleme 

yöntemi ile STCY’ yi karşılaştırmaya ilişkin maddelere yönelik görüşleri 
1-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl -üstü 

M
 Yöntem 

Türü f % f % f % f % f % 
X2 p 

Cümle Yön 4 25 16 59,3 15 50 11 39,3 1 7,1 13 STCY 12 75 11 40,7 15 50 17 60,7 13 92,9 13,099* 0,011 

* P<.05   Sd=4 
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