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Öz
Türkçe dersi bir bilgi değil beceri dersidir. Bu becerinin de ortaya çıka-

rılmasında okullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri büyük sorumluluk taşır. 
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yararlı olabilmeleri için her şeyden 
önce kendilerini yetiştirmeleri ve öğrencilerinin Türkçe dersleriyle ilgili yaşadık-
ları sorunları bilmeleri gerekir. Bu çalışmada Muş ili merkezine bağlı köylerde gö-
rev yapan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretiminde yaşadıkları sorunlar ve çö-
züm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda görüşme 
tekniğinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 12 Türkçe öğretmeni oluş-
turmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından betimsel analize 
göre sınıflandırılmış ve kodlanmıştır. Çalışma sonucunda kırsal kesimde görev ya-
pan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretiminde birçok sorunla karşılaştığı tespit 
edilmiştir. Bu sorunlar konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerileri doğrultu-
sunda ele alınmıştır. Özellikle yazma ve okuma eğitimi alanlarında ciddi sorunlar 
yaşandığı bulgulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır. 
Yaşanılan sorunlar doğrultusunda Türkçe öğretmenleri ailelere, okul yönetimleri-
ne, üniversitelere, Milli Eğitim Bakanlığına çeşitli önerilerde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimler: Türkçe öğretimi, sorun, Türkçe öğretmenleri, kırsal 
kesim.
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Abstract
Turkish lesson is not a knowledge but a skill course. In this context, Turk-

ish Education teachers working in schools have great responsibility for reveal-
ing this skill. In order for Turkish teachers to be useful in Turkish lessons, they 
must firstly educate and improve themselves and know what problems students 
go through in those lessons. In this study, it is aimed to determine the problems 
and solutions for Turkish teachers working in the villages of Muş province. In the 
study, the interview technique was used and 12 Turkish teachers were the study 
group. Semi-structured interview form was used as the data collection tool. The 
data collected were classified and coded according to descriptive analysis by the 
researcher. As a result of the study, it was determined that Turkish teachers work-
ing in rural areas had many problems in teaching Turkish. These problems were 
discussed in line with speaking, listening, writing and reading skills. The results 
were discussed within literature. In line with the problems experienced, Turkish 
Education teachers made various offers to families, school authorities, universities 
and the Ministry of National Education.

Keywords: Turkish education, problem, Turkish education teachers, 
rural area

Giriş
Nitelikli eğitim, birden fazla unsurun birleşmesinden oluşan bir 

bütündür. Bu bütünü oluşturan unsurlardan bazıları öğretim programları, 
öğretmenler, öğretmen eğitimi, öğretmen eğitiminin yapıldığı kurumlardır. 
Bunların içinde şüphesiz en önemli olanlarından biri öğretmenlerdir (Bulut 
ve Coşkun, 2018: 165). Öğretmenlerin de eğitimin nitelikli hale gelme-
sinde kendini yetiştirmesi ve iyi bir dil bilincine sahip olması etkilidir. Bu 
bağlamda dil kavramına, dilin eğitimdeki ve Türkçe eğitimindeki işlevle-
rine değinmek gerekir.

Dilin temel işlevi ileti kurmaktır. İletiler aracılığıyla da iletişim 
süreci başlamaktadır. Gordon (1999: 2) dil ile iletişim arasında önemli bir 
ilişki olduğunu, dilin doğru, yeterli ve etkili kullanılamaması durumunda 
iletişim çatışmalarının doğacağını belirtmektedir. Hildebrand (1981: 14) 
ise bireylerin ne yaptığını, ne istediğini ve ne anladığını dil aracılığıyla 
kelime ve cümlelere aktardığını ifade etmektedir.

İnsanlar bir veya birden fazla dilin, ana dilin işlevini sürdürdüğü 
çevrelerde dünyaya gelmektedir. Dünyaya geldikten sonra kendini bu 
dillerin etkisi altında adeta bir çemberin içinde bulmaktadır. Birey bu sü-
reçte dili edinmeye ve dilin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya ve dil ile 
düşüncesinin temelini oluşturmaya başlamaktadır. Bu durum dil gelişimi-
nin henüz okul öncesinden çok önce başladığının bir göstergesidir (Akyol 
ve Kırkkılıç, 2007: 18). Okul çağına geldiğinde ise çocuğun sahip oldu-
ğu dil bilincini ve becerilerini geliştirerek ona yeni beceriler kazandırmak 
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amaçlanmaktadır (Yıldız, Okur, Arı, Yılmaz ve Yakup, 2013: 40).

Okul çağında çocuğun dil gelişiminde önemli rol oynayan unsur-
lardan biri öğretmenlerdir. Sınıftaki öğrenme ortamını düzenleyen, kaza-
nımlarla ilgili etkinlik hazırlayan, ders araç - gereçleri belirleyen, uygun 
öğretim yöntem ve teknikleri kullanan ve sağlıklı değerlendirme araçlarını 
seçen öğretmenlerdir (Aslan, 2013: 14). Öğretmenlerin yanı sıra çocuğun 
dil gelişiminde etkili olan diğer bir unsur ise Türkçe dersleridir. Türkçe 
Öğretim Programında (2006) belirtildiği gibi Türkçe öğretimi ilkokuldan 
yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde yer alması açısından 
önemlidir. Türkçe öğretiminin temel hedefi öğrencilerin dil aracılığıyla 
kendilerini en güzel şekilde ifade etmelerini ve farklı bilgi kaynaklarına 
ulaşarak duygu ve düşüncelerini aktarmalarını sağlamaktır. Karakuş ve 
Taş (2007: 4) öğrencilerin Türkçe dersleri sayesinde dili en güzel şekilde 
öğrendiklerini ve bu sayede farklı derslerde de başarılı olduklarını belirt-
mektedir. Sever’e göre (2004: 166) ise ilköğretimle başlayıp orta öğretimle 
süren Türkçe dersinin temel amacı, bireylerin duygu ve düşüncelerin yazılı 
ve sözlü olarak aktardığı; okuduğunu, izlediğini, dinlediğini tam ve doğru 
olarak anladığı; düşünen, eleştiren, araştıran ve sorunlara uygun çözümler 
sunan; dili etkili kullanan ve demokratik kültür bilinci gelişmiş bireyler 
yetiştirmektir.

Türkçe dersleri aynı zamanda öğrencilerin ana dili bilincini de 
güçlendirmektedir. Öğrenciler bu sayede kendi ana dillerinin yeterlilikle-
rini kavradıkları gibi eğitim - öğretim sürecinde karşılaştıkları diğer dilleri 
de daha iyi kavrama ve anlama fırsatı yakalarlar. Bunun yanı sıra Türkçe 
dersleri çocuğun edebî kimliğinin oluşmasında da katkı sağlamaktadır. Ay-
tan ve Güney (2013: 2) de çocuğun ana dili derslerinde en önemli göre-
vin Türkçe derslerine düştüğünü ve çocuğun kişilik gelişiminde de önemli 
bir rol oynadığını ifade etmektedir. Ana dili eğitiminin en önemli işlevi 
yazılanları ve konuşulanları doğru bir şekilde anlayabilmeyi; duyguları, 
düşünceleri sözlü ve yazılı amaca göre anlatabilmeyi sağlamaktır. Sağ-
lıklı bir ana dili eğitimi aracılığıyla okuma alışkanlığı kazanmış, sözcük 
hazinesi genişlemiş, anlama ve anlatma becerileri edinmiş öğrencilerin, 
sosyal ve evrensel kültüre de büyük faydaları olur. Öğrenciler ana dili ile 
yazılmış ürünler aracılığıyla yerel ve evrensel ahlak ölçülerini tanır, dili iyi 
kullanarak kendisinin ortaya koyduğu ürünlerle de katkıda bulunmuş olur 
(Temizyürek, Erdem ve Temizkan, 2014: 1). Bu bağlamda Türkçe eğitimi 
öğrencilere ana dili bilincini sağlamada önemli rol oynamaktadır.   

Türkçe derslerinin önemli olduğu bir diğer unsur da ilk okuma ve 
yazma öğretimidir. Şahin (2009: 2) çocuğun hem ilkokul hem de sonra-
ki öğrenim yaşamında gerekli bilgilerin sunulmasında Türkçe derslerinin 
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önemli olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Türkçenin sadece ilk 
okuma ve yazma öğretiminde değil çocuğun karşılaştığı diğer derslerde de 
başarılı olmasında yardımcı olduğunu vurgulamaktadır.

Türkçe öğretiminin önemli olmasının bir başka nedeni de öğren-
cilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma temel dil becerilerini kazandır-
maktır. Çünkü bu beceriler sadece okulda değil günlük yaşamda da başarılı 
olmak için gereklidir. Okul başarısında hedeflenen kazanımlara ulaşmak, 
öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmek Türkçe öğreti-
minin temel amaçları arasında yer almaktadır (Demirel, 1993: 19).

Türkçe dersleri temel dil becerilerini kazandırmanın yanı sıra öğ-
rencilerin bilişsel becerilerinin de gelişmesini sağlamaktadır. Sever (2011: 
15) Türkçe derslerinin aynı zamanda öğrencilerin değişik düşünce ve bakış
açılarını öğrenmelerini de sağladığını belirtmektedir. Türkçe dersleri öğ-
rencilerin sözcük becerilerini zenginleştirerek okuduğunu anlama beceri-
lerini de desteklemektedir.

Öğrencilere ana dil bilincini, okuma, konuşma, yazma, dinleme 
becerilerini ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede yol gösteren ve 
buna kaynaklık eden temel unsur öğretmenlerdir. Bu bağlamda öğrencile-
rin okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinde yaşadıkları sorunları 
öğretmenlerin düşünceleri doğrultusunda ele almak önemlidir. Bunun yanı 
sıra çalışmada öğretmenlerin bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerine de de-
ğinilmiştir. 

Araştırmanın Amacı: 
Muş ili merkezine bağlı köylerde görev yapan Türkçe öğretmenle-

rinin Türkçe öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini tes-
pit etmek. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin;

a) Yazma eğitiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

b) Konuşma eğitiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

c) Dinleme eğitiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

d) Okuma eğitiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

e) Karşılaştıkları bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri nelerdir?

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli 
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve 
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Şimşek (2011: 78) bu yöntemde gözlem, görüşme ve dokümanların önem-
li olduğunu ve elde edilen verilerin doğal ve gerçekçi bir biçimde ortaya 
konduğunu belirtir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Büyüköztürk vd., (2011: 161) görüşme tekniğini söz konusu 
araştırmanın asıl konusunu oluşturan soruların cevaplarının katılımcı veya 
kişilerden alınması olarak nitelendirir. Görüşme tekniğinde araştırmanın 
konusunu oluşturan soruya derinlemesine çözüm aramak önemlidir.

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu, Muş ili merkezine bağlı köylerde 

görev yapmakta olan 12 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmaya 1-5 
yıl arasında meslekî tecrübeye sahip öğretmenler katılmıştır.

Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak “Görüş Alma Formu” 

kullanılmıştır. Bu formda yer alan sorular açık uçlu soru özelliğini 
taşımaktadır. Formun hazırlanmasında alanyazın ayrıntılı bir şekilde 
incelenmiş ve amaca hizmet edebilecek sorular seçilmiştir. Formun son 
şeklini almasında alan uzmanlarından görüş ve öneriler alınmıştır. 

Verilerin Toplanması 
Verilerin toplanması sürecinde gönüllü olan öğretmenlerle iletişi-

me geçilmiştir. Görüş alma formu elden ve e-posta aracılığıyla öğretmen-
lere ulaştırılmış ve öğretmenlerden sorulara yazılı olarak cevap vermeleri 
istenmiştir. Süreç boyunca öğretmenlerle iletişim sürdürülmüş verilerin 
toplanmasında eksik olan kısımlar tamamlanmıştır.

Verilerin Analizi
Çalışmada veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. İçerik 

analizi yapılırken verilerin kodlanması, temaların tespit edilmesi, verilerin 
temalar ve kodlamalara göre ayrılması, bulguların değerlendirilmesi/
yorumlanması aşamaları izlenmiştir. Araştırmada kullanılan kısaltmalar: 
Öğretmenler (Ö) şeklinde ifade edilmiştir. Veriler araştırmacı ve iki alan 
uzmanı tarafından analiz edilmiş ve kodlayıcılar arası fikir birliği sağlan-
mıştır.

BULGULAR VE YORUM
Çalışmanın bu bölümünde Türkçe öğretmenlerinin görüşleri 

doğrultusunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin yazma 
eğitiminde karşılaştıkları sorunlar tablo 1’de belirtilmiştir.
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Tablo 1. Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin yazma eğiti-
minde karşılaştıkları sorunlar

No İfadeler f
1 Noktalama işaretlerini kullanamama/yanlış kullanma 10
2 Yazım kurallarını bilmeme/yazım yanlışı 8
3 Kelime hazinesinin yetersiz olmasından dolayı düzgün 

cümle kuramama/Öğrencilerin kendilerini ifade edememesi
6

4 Kâğıdın veya defterin güzel kullanılamaması 6
5 Büyük harflerin kullanımı/yanlış kullanımı 5
6 Konuşma ağzıyla yazmaları/Yerel ağız söylemlerinin yazı-

ya yansıması
4

7 Okunaklı ve düzgün yazamama 4
8 Paragraf başı sorunları 4
9 Bitişik eğik yazı ve dik temel yazı çatışması 4
10 Yazma becerilerinin zayıf olması 2
11 Kompozisyonu bir yazı türü olarak bilme/Kompozisyon bö-

lümlerini bilmeme
2

12 Çok yavaş ve tekrar ettirerek yazmaları 2
13 Eleştirel yazamamaları 1
14 Öğrencilerin hazırcılığa alışması 1
15 Kimi sözcüklerin eksik yazılması 1

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin yazma eğiti-
minde en fazla karşılaştıkları sorunlar öğrencilerin noktalama işaretlerini 
kullanamaması (10 öğretmen) ve yazım kurallarını bilmemeleri (8 öğret-
men) olarak ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kelime hazine-
lerinin yetersizliğinden kaynaklanan doğru cümle yazamamaları (6 öğret-
men) kâğıdı/defteri güzel kullanamamaları (6 öğretmen) belirtilen diğer 
sorunlardandır. Öğrencilerin bazı sözcükleri eksik yazmaları (1 öğretmen) 
hazırcılığa alışmaları (1 öğretmen) ve çok yavaş yazmaları (1 öğretmen) 
ise en az belirtilen sorunlardır. 

Çalışma sırasında öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler 
tarafından yazma eğitiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bazı cevap 
örnekleri şunlardır:

“Kâğıdın veya defterin güzel kullanımı veya temiz ve düzgün kul 
lanımı ile ilgili sorunları var.” (Ö. 4)

“Yaptıkları yazma çalışmalarında kelimelerin nasıl yazıldıklarına
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telaffuzuna ve noktalamaların nerelerde kullanıldığına dikkat etmiyorlar. 
Bundan dolayı da konuşma ağzıyla yazıyorlar.” (Ö9)

 “Öğrencilerde kelime hazinesi eksikliği, düzgün cümle kurama- 
ma ve noktalama işaretlerini dikkate almama sorunu var.” (Ö7)

“Öğrenciler ilkokulda yazmayı bitişik eğik yazı ile 
öğrendikleri için ortaokula geldiklerinde bir tutarsızlıkla karşı 
karşıya kalıyorlar. Dik temel yazıyorlar, yazmaları isteniyor. Zaten 
düzgün olmayan yazıları daha da beter karışıyor. Fakat bu sorun ka-
demeli olarak kalkacaktır çünkü dik temel yazıya geçildi.” (Ö6)

“Kâğıdı düzgün kullanamıyorlar ve kelimeyi heceden değil 
harften bölüyorlar. Yazarken de yerel ağızlarına göre yazıyorlar ge-
nelde.” (Ö3)

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin konuşma 
eğitiminde karşılaştıkları sorunlar tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2. Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin konuşma 
eğitiminde karşılaştıkları sorunlar

No İfadeler f
1 Yerel (yöresel) ağız kullanımı/İstanbul Türkçesini kullana-

mama
12

2 Öğrencilerin kendilerini tam ifade edememeleri/Düzgün 
cümle kuramamaları

9

3 Kelime dağarcıklarının yetersiz olması 5
4 Özgüven eksikliğinin konuşmaya yansıması 4
5 Kelime telaffuzlarındaki yetersizlikler 3
6 Ana dili ve ana dil çatışması 3
7 Konuşmalarında yanlış kelime kullanımı 2
8 Ders esnasında izinsiz konuşulması 1

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin konuşma eği-
timinde en fazla karşılaştıkları sorunlar öğrencilerin yerel (yöresel) ağız 
kullanımları (12 öğretmen) ve kendilerini tam ifade edememeleri (9 öğ-
retmen) olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin konuşma sırasında kelime da-
ğarcıklarının yetersiz olması (5 öğretmen) ve öğrencilerin özgüven eksik-
liklerinin konuşmalarına yansıması (4 öğretmen) belirtilen diğer sorunlar 
olarak ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin konuşmalarında yanlış kelimeler 
kullanmaları (2 öğretmen) ve ders sırasında izinsiz konuşmaları (1 öğret-
men) en az belirtilen sorunlardır.
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Çalışma sırasında öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler 
tarafından konuşma eğitiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bazı cevap 
örnekleri şunlardır:

“Öğrenciler düzgün cümle kullanamıyor. Kelimeleri kulla-
nırken cümlede kullandıkları kelimelerin manasını bilmeden kulla-
nıyorlar. Genellikle birbirleriyle konuşurken çoğu zaman yerel ağzı tercih 
ediyorlar.” Ö5)

“Öğrenciler kendilerini ifade ederken İstanbul Türkçesinden 
ziyade yerel ağızlarını kullanmakta ısrarlı. Bunu bilinçli olarak 
yapmıyorlar elbette. Ailedeki alışkanlıklar okulda da devam ediyor. 
Kelime hazinelerinin zayıf olması sözel olarak da kendilerini ifade 
etmelerinin önüne geçiyor.” (Ö3)

“Öğretmenliğe ilk olarak doğu coğrafyasında başladım. Bu 
coğrafyada ana dil problemi var. Çocuklar ilk önce Kürtçe öğre-
niyorlar, Türkçe kelimeleri Türkçe cümleleri ne yazık ki çok fazla 
işitmiyorlar. Türkçe konuşurken bile bir şive var. İstanbul Türkçesi 
konuşamıyorlar.” (Ö6)

“Konuşma dilinde en sık karşılaştığımız sorun öğrencinin bir 
türlü kendisini ifade edememesi. Bunun da nedeni çocuğun okuma 
alışkanlığının yok denecek kadar az olması.” (Ö10) 

“İstanbul Türkçesiyle konuşmuyorlar. İstanbul Türkçesiyle 
konuştuklarında dalga konusu olacaklarını sanıyorlar.” (Ö9)

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin dinleme eği-
timinde karşılaştıkları sorunlar tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin dinleme eği-
timinde karşılaştıkları sorunlar

No İfadeler f
1 Dikkatlerin çabuk dağılması 10
2 Derslerin sıkıcı görülmesi/Derse motive olamamaları/İlgi 

eksikliği
8

3 Sınıf düzeninin sağlanamaması 7
4 Dinlediklerini anlamlandıramamaları 6
5 Dinleme/izleme metinlerinin türlerini bilmeme/Zorlanma-

ları
4

6 Sadece dikkat çekici konuşmaların dinlenilmesi 4



159The Journal of Social Sciences Institue

7 Ders sürelerinin uzun olması 3
8 Öğretmenleri dinler gibi yapmaları 3
9 İşlenen dersin dışında başka şeylerin talep edilmesi 2

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin dinleme eğiti-
minde en fazla karşılaştıkları sorunlar öğrencilerin dikkatlerinin çabuk da-
ğılması (10 öğretmen) öğrencilerin dersleri sıkıcı görmesi/derslere motive 
olamamaları/ilgi eksiklikleri (8 öğretmen) ve dinlediklerini anlamlandıra-
mamaları (6 öğretmen) olarak belirtilmiştir. Sadece dikkat çekici konuş-
maları dinlemeleri (4 öğretmen) ve öğretmenleri dinler gibi yapmaları (3 
öğretmen) dikkat çeken diğer sorunladır.

Çalışma sırasında öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler 
tarafından dinleme eğitiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bazı cevap 
örnekleri şunlardır:

“Dinleme eğitimindeki en büyük sorun çocukların bir müddet 
sonra dikkatlerinin dağılması ve bunun sonucunda ise sıkılmaya 
başlamalarıdır. Çocuk genelde derslerde ders yerine oyun oynamayı arzu 
ediyor. Bu da onun derse olan ilgisini azaltıyor ve dinlemesini olumsuz 
etkiliyor.” (Ö11)

“Sadece etkin ve ilgi çekici konuşmaları dinleyebilmekte-
diler.” (Ö7)

“En büyük problemimiz dinleme. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde 
dinlemiyorlar birbirlerini. Öğretmene karşı sadece bazen dinler gibi 
görünüyorlar. Dikkatleri hep başka şeylerde. Onlar da dikkatlerini 
dağıtıyor. Akıllı tahta gibi unsurlarla bir parça dikkat çeksek de birinin 
sınıfa girmesi birinin bir şey demesi ile her şeye tekrar 
başlıyoruz.” (Ö6)

“Öğrencilerde dinleme durumları hiç yok. En fazla 10 dakika din- 
leyebiliyorlar.” (Ö5)

“Dinleme becerisinde en önemli sorun, öğrencilerin dikkat 
sürelerinin kısa olması ve dinleme sürecinin işitme basamağında 
kalmasıdır. Bunda ders sürelerinin uzun olmasının etkisi vardır. Bu 
nedenle biz öğretmenlere düşen görev, önem sırasına göre bilgileri 
öğrencilerin ilgi ve dikkatlerin yoğun olduğu aralıklarda vermektir. 
Dinleme becerisinde karşılaşılan diğer bir sorun ise öğrencilerin derse 
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karşı ilgi eksikliğidir. Öğrencilerin derse ön hazırlık yapmadan gelmesi, 
fizyolojik ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması dinlediklerini 
anlamlandıramamasına yol açmaktadır.” (Ö1)

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin okuma eğiti-
minde yaşadıkları sorunlar tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin okuma eğiti-
minde karşılaştıkları sorunlar

No İfadeler f
1 Okuma alışkanlığının olmaması/Düzenli okuma alışkan-

lıklarının olmaması/İsteksizlik
10

2 Okuduklarını anlamlandıramamaları 9
3 Okuma eğitiminin okulla sınırlı kalması/Evde okuma ya-

pılmaması/aile desteğinin eksik oluşu
7

4 Okuma gelişiminin seviyenin altında olması 6
5 Kelime hazinelerinin yetersiz olması 5
6 Düzgün okuyamama 4
7 Sözcüklerin eksik okunması veya yutulması 4
8 Seviyeye uygun materyal (kitap) eksikliği 4
9 Okumanın bir zorunluluk olarak görülmesi 2
10 Telaffuz bozuklukları 2
11 Vurgu/tonlama eksikliği 2
12 Sözlük kullanma anlayışının olmaması 2

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin okuma eğiti-
minde en fazla karşılaştıkları sorunlar öğrencilerde okuma alışkanlıklarının 
olmaması (10 öğretmen) okuduklarını anlamlandıramamaları (9 öğretmen) 
evlerde aile ile okumaların yapılmaması (7 öğretmen) olarak belirtilmiştir. 
Öğrencilerin okumayı bir zorunluluk olarak görmeleri (2 öğretmen) okur-
ken yaptıkları telaffuz bozuklukları (2 öğretmen) sözlük kullanma anlayış-
larının olmaması (2 öğretmen) belirtilen diğer sorunlardandır. 

Çalışma sırasında öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler 
tarafından okuma eğitiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bazı cevap 
örnekleri şunlardır:

“Kitap okurken anlayamadığı sözcüklerin anlamlarını bulmada 
sözlük kullanma alışkanlığının yetersiz olması” (Ö7)

 “Okuma eğitiminde karşılaştığımız sorunların başında çocukların 
düzgün okumayı bilmemeleridir. İlkokuldan yeteri kadar donanımlı gel-
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meyen çocuk ortaokulda kendini geliştiremiyor. Bunun sonucunda 
okurken sözcükleri eksik okuyor veya yutuyor. Bu durumun en önemli 
sebebi çocukta okuma alışkanlığının yok denecek kadar az 
olması.” (Ö10)

“Okulda sınıf seviyelerine uygun materyallerin eksikliği çok 
fazladır. Çevre illerden ve çeşitli yardım kuruluşundan kitap yardımı 
geliyor ama bunlar da seviyeye uygun değil.” (Ö4)

“Okumaları yeterince iyi değil ve iyi olmadığı için heceleyerek 
okuyorlar. Bu da bir bütünlük sağlamalarını zorlaştırıyor. Okuduklarını 
anlamıyorlar.” (Ö6) 

“Öğrenciler iyi denebilecek düzeyde okuyabiliyor ama çoğu 
okuduğunu yorumlayamıyor. Bu da yeterli düzeyde kitap 
okuyamamaktan kaynaklanıyor.” (Ö5)

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenleri tarafından sunu-
lan çözüm önerileri tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenleri tarafından sunu-
lan çözüm önerileri (ailelere, okul yönetimlerine, üniversitelere, MEB’e)

Ailelere Yönelik Öneriler
1 Çocuklarına daha fazla vakit ayırmalı
2 Çocuklarına bol bol okuma yaptırmaları ve okuduklarını anlatmalarını 

istemeleri
3 Yapılan yanlışlara küçük yaşlardan itibaren müdahale etmeleri
4 Evlerde kitap okuma saati olmalı
5 Okullarla daha fazla işbirliği içinde olmalı
6 Aile bireyleri de okuma yapmalı
7 Çocuklarına günlük tutturmalı

Okul Yönetimlerine Yönelik Öneriler
1 Öğretmenler kurulu toplantılarında tüm öğretmenleri yazım yanlışları, 

telaffuz bozuklukları ve yazım kuralları konusunda bilgilendirmeli
2 Kütüphaneler ilgi çekici bir şekilde düzenlenmeli
3 Her kütüphaneye mutlaka bir görevli verilmeli
4 Ailelerle daha fazla işbirliği içinde olmalı
5 Haftada en az iki saat okuma dersi yapmalı
6 Öğrencilerin seviyelerine uygun kitap bulmalı

Üniversitelere Yönelik Öneriler
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1 Lisans eğitiminin kalitesi artırılmalı 
2 Bu bölgelerde görev yapan personellere yönelik eğitici ve bilgilendirici pa-

nel ve programlar hazırlamalı ve akademik araştırmalar yapmalıdır.
MEB’e Yönelik Öneriler

1 Okumayan, disiplini bozan problemli öğrenciler ortaokulda açıktan oku-
malı

2 MEB Fulbright eğitim komisyonunu feshetmeli 
3 Yerli ve milli eğitim programları ve hedefleri koymalı
4 Öğretmenlere manevi eğitim vermeli
5 Kitle iletişim araçlarını daha fazla kontrol etmeli
6 Öğrencileri her yönüyle geliştiren bir sistem oluşturmalı
7 Ülke düzeyinde okuma yarışmaları etkinliği düzenlemeli

Öğrencilerle hemen her gün vakit geçiren ve onların eksik/zayıf 
yönlerini iyi bilen kişilerden biri de Türkçe öğretmenleridir. Bundan dolayı 
kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin yukarıdaki tabloda 
yer alan ve ailelere, okul yönetimlerine, üniversitelere ve MEB’e yönelik 
sundukları çözüm önerilerine dikkat edilmelidir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Muş ili merkezine bağlı köylerde görev yapan Türkçe öğretmen-

lerinin ortaokul Türkçe derslerinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm öne-
rilerini sundukları bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretimi 
sırasında ciddi sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Türkçe öğret-
menlerinim karşılaştıkları bazı sorunların ortak bazılarınınsa farklı olduğu 
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin ifade ettikleri bazı sorunlar 
da dört temel dil becerisinin çoğunda ortak sorunlar olarak da görülmekte-
dir. Türkçe derslerinde yaşanan bu sorunlar öğrencilerin temel dil becerile-
rinden yeterli düzeyde yararlanamamalarına ve Türkçe derslerinin verim-
siz geçmesine de neden olmaktadır. Öğrencilerin özellikle Türkçe öğretim 
programlarında hedeflenen amaç ve kazanımlara ulaşabilmeleri bu temel 
dil becerilerinde yaşadıkları sorunların en aza indirilmesine bağlıdır. Bu 
durum çözüme kavuşturulmadığı sürece Türkçe derslerinde istenen verim-
liliğe ulaşılması da zor olacaktır.

Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenleri yazma eğitimin-
de birçok sorunla karşılaşmaktadır. Işık ve Erdem (2016: 1329) yazma sü-
recinde meydana gelen eksik ve zor noktaların giderilmesinde fiziksel ve 
bilişsel etkinliklerin birlikte yapılması gerektiğini ve yazma becerisindeki 
hataların giderilmesinde öğretmenlerin büyük sorumluluk alması gerektiği-
ni belirtir. Göçer (2010) de öğretmenlerin öğrencilerin yazılı çalışmalarını 
takip ederek düzeltmeler yapmaları gerektiğini ifade eder. Bu araştırmada 



163The Journal of Social Sciences Institue

Türkçe öğretmenlerinin yazma eğitiminde en fazla karşılaştıkları sorun-
lar öğrencilerin noktalama işaretleri ve yazım kuralları hususlarında ek-
sik ve yetersiz olmaları, kelime hazinelerinin dar oluşudur.  Tok ve Ünlü 
(2014) ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleriyle yaptıkları çalışmalarında 
öğrencilerin yazma eğitimi konusunda çok sayıda sorun yaşadıklarını ve 
bunların başında imla ve noktalama eksiklikleri geldiğini belirtmektedir. 
Ayrıca öğrencilerin kelime dağarcıklarının da zayıf olduğu vurgulanmıştır. 
Işık ve Erdem (2016: 1317) çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin yazma 
eğitiminde en fazla yazım yanlışı yaptıklarını tespit etmiştir. Tağa ve Ünlü 
(2013) yazma eğitiminde karşılaşılan sorunları öğretmen, öğrenci, prog-
ram ve dış etkenler bağlamında araştırdıkları çalışmalarında öğrencilerin 
okuma alışkanlıklarının olmamasından dolayı yazma eğitiminde sorunlar 
yaşadıklarını belirlemişlerdir. İmla ve noktalama hususunda dile getiri-
len sorunlar alan yazındaki birçok çalışmanın sonucuyla (Uşaklı, 2005; 
Yalar, 2010; Uygun ve Katrancı, 2012) benzerlik göstermektedir. Türkçe 
öğretmenlerinin yazma eğitimiyle ilgili olarak dile getirdikleri diğer bir 
sorun ise öğrencilerin kelime hazinelerinin yetersizliğinden dolayı kendi-
lerini yazılı olarak ifade edememeleridir. Çalışmada tespit edilen bu sonuç 
Uygun ve Katrancı’nın (2012) sınıf öğretmenleriyle yaptıkları araştırmada 
ulaştıkları sonuçla paralellik göstermektedir. Söz konusu çalışmada sınıf 
öğretmenleri öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersiz olması nedeniyle 
kendilerini ifade etmekte güçlük çektiklerini belirtmiştir. Bu konuyla ilgili 
yapılan çalışmalarda da (Işık ve Erdem, 2016: 1329; Uşaklı, 2005) ben-
zer sonuçlara ulaşılmıştır. Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilerin 
kelime dağarcıklarının yetersizliğini giderebilmeleri için kelime öğretimi 
çalışmalarına daha fazla önem vermesi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına 
yönelik öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaları gerekmektedir (Akyol, 
1997; Acat, 2008). Öğretmenlerin yazma eğitiminde karşılaştıkları başka 
önemli bir sorun da öğrencilerin yerel (yöresel) konuşma dili özelliklerini 
kâğıda yansıtmalarıdır. Muhcu (1997) hazırladığı yüksek lisans tezinde öğ-
rencilerin yöresel ağızla konuşmalarını yazıya aktardığını, Kartal (2003) 
“Iğdır ili ilköğretim Okullarının II. Kademe VI. Sınıflarında Okuma ve 
Yazma Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar” isimli yüksek lisans tezinde öğ-
rencilerin başarılarını etkileyen en önemli sorunlardan birinin yerel ağıza 
ait birtakım özellikleri yazı dilinde kullanmaya çalışmalarını göstermiştir. 
Uşaklı (2005) da öğrencilerin yazımlarında günlük konuşma dilini kul-
landıklarını tespit etmiştir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin vurgula-
dıkları başka bir sorun da öğrencilerin bitişik eğik yazı ve dik temel yazı 
çatışması yaşadıklarıdır. Şahin (2010: 1743) çalışmasında öğretmenlerin 
bitişik eğik yazıyı öğrencilere öğretirken çok zorlandığını ve öğrencilerin 
de yazma çalışmalarında bu çatışmayı yaşadıklarını vurgulamıştır.
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Konuşma eğitimi çalışmalarında öğrencinin aktif bir şekilde ka-
tılımı önemlidir. Çeşitli etkinlik ve uygulamalarla öğrencinin dili düzgün 
ve etkili biçimde kullanmaları öğretilmelidir (Aktaş ve Gündüz, 2011). 
Konuşma eğitiminde hedeflenen çocuğun etkili iletişim becerilerini geliş-
tirmek, telaffuz bozukluklarını gidermek ve standart dilim kurallarına göre 
konuşmalarını sağlamaktır (Yıldız vd., 2013). Kırsal kesimde görev yapan 
Türkçe öğretmenlerinin konuşma eğitiminde en fazla karşılaştıkları sorun 
öğrencilerin İstanbul Türkçesini kullanamamaları ve yerel ağız kullanımı-
na ağırlık vermeleridir. Kartal (2003) çalışmasında ortaokul öğrencilerinin 
yerel ağız özelliklerini yoğun şekilde kullandıklarını belirlemiştir. Uşaklı 
(2005: 79) öğrencilerin konuşma eğitimindeki en büyük hatalarının yerel 
ağız özelliklerini kullanmaları olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerde dikkat 
çeken bir diğer sorun ise özgüven eksikliklerinin yüksek olması ve bunun 
konuşmalarına yansımasıdır. Oysa konuşma eğitimi uygulamalarında öğ-
rencinin öz güvenini zedelemeden kendilerini ifade edebilmeleri, özellikle 
de ilköğretim çağındaki çocuklarda bu sorunu onların kişisel gelişimlerini 
etkilemeyecek şekilde gidermek gerektiği ifade edilmiştir (Akyol, 2008). 
Işık ve Erdem (2016: 1323) çalışmalarında öğrencilerin büyük kısmının 
kendilerini ifade edemediklerini tespit etmişlerdir. Öğretmen adaylarının 
konuşma eğitiyle ilgili yaşadıkları sorunların ele alındığı bir çalışmada 
(Akkaya, 2012: 411) öğretmen adaylarının konuşma eğitimindeki en büyük 
sorunları yerel ağız özellikleriyle konuşmalarıdır. Öğretmen adaylarının 
bile bu sorunu yaşadıkları düşünüldüğünde ilköğretim çağındaki bir 
öğrencinin bu sorunu yaşamasının daha olağan geldiği ifade edilebilir. 
Öğrencilerin kelime telaffuzlarındaki yetersizlikleri de tespit edilen diğer 
sorunlardandır. Işık ve Erdem (2016: 1323) tarafından yapılan çalışmada 
da öğrencilerin telaffuz bozuklukları öğretmenlerin en fazla vurguladıkları 
sorun olmuştur.

Dinleme becerisindeki eksiklikler sadece bizim eğitim sistemimiz-
de değil birçok ülkede de mevcut bir sorundur (Ünalan, 2001). İlköğre-
timde dinleme eğitimiyle ilgili bir dersin olmaması, ilk okuma ve yazma 
derslerinde eğitim veren sınıf öğretmenlerinin dinleme eğitimiyle ilgili 
ders almamalarından dolayı öğretmenlerin dinleme eğitimiyle ilgili so-
runlar yaşamaları mümkündür. Bu yüzden özellikle ilköğretim düzeyinde 
dinleme eğitiminin ihmal edilen bir beceri olduğu söylenebilir (Kuruda-
yıoğlu ve Kana, 2013: 2559). Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin dinle-
me eğitimiyle ilgili yaşadıkları en büyük sorun öğrencilerin dikkatlerinin 
çabuk dağılmasıdır. Bunun yanı sıra öğrencilerin dersleri sıkıcı görmeleri, 
ilgi eksikliği yaşamaları ve derse motive olamamaları ifade edilen diğer 
önemli sorunlardır. Uygun ve Katrancı (2012) tarafından yapılan çalış-
mada öğrencilerin dikkatlerinin çabuk dağıldığı ve derse karşı ilgisiz ol-
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dukları tespit edilmiştir. Işık ve Erdem (2016: 1319) tarafından yapılan 
çalışmada da öğrencilerin derslere yoğunlaşamadıkları ve dikkatlerinin 
çok çabuk dağıldığı bulgulanmıştır. Öğrencilerin yaşadıkları ve aslında 
eğitim sistemimizi de yakından ilgilendiren bir diğer sorun da dinledik-
lerini anlamlandıramamalarıdır. Bu durum beraberinde başka sorunları da 
getirmektedir. Dinlediklerini anlamlandıramayan öğrencilerin okudukla-
rını da anlamlandırmaları çok zordur. Uşaklı (2005: 79) da çalışmasında 
öğrencilerin dinleme becerilerinin çok zayıf olduğunu, yorumlama ve ad-
landırmada sorunlar yaşadıklarını tespit etmiştir. Hem bu çalışmada hem 
de diğer çalışmalarda ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde öğrencilerin 
dinlediklerini anlamlandırmada sorunlar yaşadıkları ve bunlar üzerinde 
çözümler getirilmesi gerektiği ifade edilebilir. Devine (1967) bireylerin 
dinleme becerilerinin eğitim yoluyla geliştirilebileceğini ve bu eğitim alan 
bireylerin almayanlara göre daha başarılı olduğunu belirtmektedir. Kardaş 
ve Harre (2015: 290) de öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek için 
hazırlanan etkinliklerin yaşamın içinden seçilmesi gerektiğini ve bu saye-
de başarılarının artacağını vurgulamaktadır.

Okuma becerisi insanlara doğumundan sonra belli bir program dâ-
hilinde sunulan ve ailenin de katılımının olduğu bir beceri olması açısından 
son derece önemlidir (Gündüz ve Şimşek, 2011). Ayrıca okuma bireyin ya-
şamı boyunca ihtiyaç duyacağı bir beceridir (Okur, 2013). Türkçe dersleri 
açısından okuma becerisinin önemi büyüktür. Bağcı (2010) ilköğretim öğ-
rencileriyle yaptığı çalışmasında öğrencilere çeşitli okuma etkinliklerini 
uygulamış ve çalışma sonucunda bu okuma etkinliklerinin öğrencilerin 
Türkçe dersine karşı olumlu tutum geliştirdiğini bulgulamıştır. Araştırma-
da kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin okuma becerisinde 
en fazla karşılaştığı sorun öğrencilerde okuma alışkanlığının olmaması ve 
okumaya karşı isteksizlikleri olarak ifade edilmiştir. Uşaklı (2005: 79) çalış-
masında ortaokul öğrencilerinde okuma alışkanlığının olmadığını ve kitap, 
dergi vb. yazılı kaynakları da takip etmediklerini belirtmiştir. Işık ve Er-
dem (2016: 1321) tarafından yapılan çalışmada da Türkçe öğretmenlerinin 
okuma eğitiminde öğrencilerinde gördükleri en büyük sorunun okuma alış-
kanlıklarının olmaması ve okuma isteksizlikleridir. Şahin (2010: 1745) ise 
araştırmasında öğrencilerde okuma alışkanlığı ve isteğinin olmamasından 
ziyade bu becerinin kendilerine kazandırılamadığını belirtmektedir. Su-
sar’ın (2000) öğretmen görüşleri doğrultusunda şekillendirdiği çalışmasın-
da öğretmenlerin en fazla öğrencilerdeki okuma alışkanlığının olmamasın-
dan yakındıkları tespit edilmiştir. Gündemir (2002) ve Özçiçek (1983) de 
yaptıkları yüksek lisans çalışmalarında benzer sorunu dile getirmişlerdir. 
Kavcar vd. (1995: 6) okuma parçaları üzerinde plan, düşünce örgüsü, an-
latım biçimi ve dil bilgisi kuralları bakımından yapılacak çalışmalarla bu 
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sorunun en aza indirilebileceğini belirtmektedir. Okuma eğitiminde dikkat 
çekilen bir diğer sorun ise öğrencilerin okuduklarını anlamlandıramamala-
rıdır. Benzer sorun öğrencilerin dinleme eğitimlerinde de mevcuttur. Uşak-
lı (2005: 80) öğrencilerin okuduklarını anlamada, kavramada ve yorum-
lamada sorunlar yaşadıklarını tespit etmiştir. Işık ve Erdem (2016: 1321) 
de çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin okuduklarını kavrayamadıklarını 
belirlemiştir. Okuma eğitiminin okulla sınırlı olması, evde okumanın yapıl-
maması, okuma becerisinde aile desteğinin yetersiz olması da tespit edilen 
başka bir sorundur. Şahin (2010: 1745) çalışmasında öğrencilerin okuma 
becerileriyle ilgili ilginç bir sonuca ulaşmış ve öğrencilerin okumayla ilgili 
bir modellerinin olmadığı belirtmiştir. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin 
kelime hazinelerinin yetersiz olduğu, vurgu, tonlama eksikliklerinin 
bulunduğu ve telaffuz bozuklukları yaşadıkları tespit edilmiştir. Uşaklı 
(2005), Işık ve Erdem (2016) ve Susar (2000) çalışmalarında benzer so-
nuca ulaşmışlardır.

Çalışma kapsamında Türkçe öğretmenlerinden bu sorunlarla 
ilgili çözüm önerileri sunmaları istenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin bu 
sorunlarla her gün karşılaştığı ve bu sorunları tespit ettiği düşünüldüğünde 
sundukları çözümlere çok önem verilmesi gerektiği bilinmelidir. Türkçe 
öğretmenlerinin ailelere yönelik sundukları bazı öneriler (çocuklarına daha 
fazla vakit ayırmaları, çocuklarına bol bol okuma yaptırmaları ve okuduk-
larını anlatmalarını istemeleri, evlerde kitap okuma saati olmalı vb.) dik-
kat çekicidir. Çocuğun başarıya ulaşması sadece öğretmenlere değil aynı 
zamanda ailelere de bağlıdır. Türkçe öğretmenlerinin okul yönetimlerine 
yönelik önerileri de önemlidir. Çünkü çocuklar vakitlerinin büyük bir 
kısmını okullarda geçirmektedir. Okullarda kütüphanelerin işlevsiz ve 
yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Uşaklı (2005: 83) da çalışmasında her 
okulda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte kütüphanelerin 
bulunmadığını vurgulamıştır. Özdemir (1993)’in ifade ettiği kitaplar, okul 
kütüphaneleri ve sınıf kitaplıklarının okuma zevk ve alışkanlığını geliş-
tirmesi gerektiği önerisi bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin sundukla-
rı önerilerle benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenle-
ri okul yönetimlerinin ailelerle işbirliği yapması ve öğrenci seviyelerine 
uygun okuma materyalinin seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Uşaklı 
(2005: 86) çalışmasında okullar aracılığıyla öğrenci velilerine yönelik 
uyarılarda bulunulması, her ortamda yerel ağzın kullanılmaması konusun-
da anne ve babaların bilinçlendirilmesi, çocuklarının Türkçe öğrenimleri 
konusunda duyarlı olmalarını sağlamaları, öğrencilerin anlayabilecekleri 
kolay ve onların yaş ve sınıf seviyelerine uygun okuma materyali seçilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Susar (2000) da çalışmasında ailelerin çocuklarıyla 
okuma etkinliği anlamında daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini vurgula-
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maktadır. Türkçe öğretmenlerinin MEB’e yönelik sunduğu önemli öneriler 
de bulunmaktadır. MEB’in ülke genelinde okuma etkinlik ve yarışmaları 
düzeltmeleri önerilmiştir. Bunun yanı sıra kitle iletişim araçlarının kontrol 
edilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Susar (2000) çalışmasında kitle iletişim 
araçlarının özellikle de televizyonun öğrencilerin dil becerilerini olumsuz 
etkilediğini tespit etmiştir. Günümüzde özellikle sosyal medya da öğrenci-
lerin dil ve okuma becerilerini etkilemektedir.

Çalışma sonucunda araştırmacının sunduğu çözüm önerileri 
aşağıda verilmiştir:

- Öğrencilerde okuma alışkanlığının oluşturulması için öncelikle
okuma zevkinin oluşturulması gerekir. Bu yüzden sadece Türkçe 
öğretmenleri değil bütün öğretmen ve ailelerin bu etkinlikte olmaları 
gerekir.

- Günümüzde kitle iletişim araçlarının hayatın her alanını etkiledi-
ği düşünüldüğünde öğrencilerin dil becerilerinin olumsuz anlamda etkilen-
memesi için önlemler alınmalıdır.

- Kırsal kesimde görev yapan Türkçe öğretmenlerine eğitimleriyle
talep ettikleri her türlü destek sağlanmalıdır.

- Kırsal kesimde yaşayan ailelere çocuklarının gelişimi, eğitimi ile
ilgili çeşitli projeler aracılığıyla destek sağlanabilir.

- Türkçe öğretmenlerinin de önerileri göz önüne alındığında üni-
versitelerin daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gerekir.

- Okul yönetimleri öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu materyalleri
kendilerine temin etmelidir.

- Öğrencilerin derslerde dikkatlerini diri tutmalarına yönelik farklı
yöntem ve tekniklere yer verilmelidir.

- Yerel (yöresel) dil özelliklerinin konuşma ve yazma eğitimine
yansımaması için hem öğrencilere hem de ailelere çeşitli bilgiler, uygula-
malar yapılmalıdır.  
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