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İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi *
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Öz: Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerini
geliştirmek için öykü yazma programı doğrultusunda; öğrencilerin yazılı anlatım
becerilerini, öykülerinde öykü elementlerini kullanma düzeylerini ve yazma bilgilerini
arttırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 öğretim yılında, Aydın ili
Sultanhisar ilçesinde bir ilkokula devam eden 12 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada; uygulama öncesinde ve sonrasında olmak üzere nitel ve nicel veriler;
Öykü (Hikaye) Elementleri Değerlendirme Ölçeği (ÖEDÖ), Yazılı Anlatım
Değerlendirme Formu (YADF), Yazma Bilgisi Görüşme Formu (YBGF) ile
toplanmıştır. Öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında yazdıkları öykülerin üç
ayrı puanlayıcı tarafından ÖEDÖ ve YADF ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen
nicel verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır. YBGF ile elde edilen nitel veriler ise
betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öykü yazma programı
doğrultusunda yapılan uygulamaların öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirdiği,
öykülerinde öykü elementlerini kullanma düzeylerini ve yazma bilgilerini arttığı
belirlenmiştir.
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Improving Story Writing Skills Of Primary School Fourth Grade Students

Abstract: This research was conducted with the aim of improving the written narration
skills of primary school 4th grade students, their levels of using story elements in their
stories and their writing capabilities. The research was conducted with 12 students
receiving education in a primary school located in Sultanhisar district of Aydin province
in 2015-2016 academic year. In the research, qualitative and quantitative data before
and after the application were collected by Story Elements Evaluating Scale (SEES),
Written Narration Evaluation Form (WNEF), Writing Skill Interview Form (WSIF). As
a result of the research, it was determined that the applications conducted in line with
story writing program improved the written narration skills of students and that they
increased their levels of using story elements in their stories and their writing skills.
Keywords: story-writing skill, story writing program, 4th grade students.

Giriş
Yazma; duygu, düşünce ve olayları yazı ile anlatım yoludur. Öğrencilerin yazma
becerilerinin gelişmesi konuşma ve düşünme yeteneklerinin gelişmesine bağlıdır.
Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu temel dil becerileridir.
Yazma; bilgi, birikim, deneyim, donanım isteyen bir dil becerisi olduğu için en son ve
en zor gelişen beceridir. Diğer becerilere göre oldukça yavaş gelişmektedir. Yazma,
yazı yazmakla öğrenilir. Yazma eğitiminde başarıya ulaşmanın temel ilkesi ise
yazdırmaktır (Demirel ve Şahinel 2006; Temizkan 2014).
Bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, eğitimini sürdürebilmesi,
gelişmiş anlama ve anlatma becerisi sayesinde insanlarla iyi iletişim kurabilmesi,
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başarıya ulaşabilmesi yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesine bağlıdır (Arıcı ve
Ungan 2013). İnsanın hayatının kontrolünü eline almasını sağlayan güçlerden biri de
yazmaktır (May 2015).
Yazmaya başlayan bireylerin; kendilerini geliştirebilmeleri ve özgün yazılar
yazabilmeleri için yazı yazma kurallarını, ilkelerini, yöntemlerini iyi bilmeleri gerekir.
Yazma kuralları ne kadar iyi bilinirse bilinsin başarılı bir yazı yazılabileceği anlamına
gelmez. İyi, etkili, doğru yazmaya giden yol alıştırmalardan, denemelerden geçer. Her
işin bir çıraklık ve ustalık dönemi olduğu gibi yazılı anlatım için de böyledir ve
çıraklıktan ustalığa yaza yaza geçilir. Örneğin; soru işaretini nerelerde kullanılacağı
biliniyor; ancak bu işaret gerektiği yerde kullanılmıyorsa, soru işareti kullanma
alışkanlığı doğmamış demektir (Özdemir, 2014). Öğrencilerin yazma deneyimlerinin
arttırılması, temel yazılı anlatım kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılması
gereklidir.
Öğrencilerin yazma bilgileri eksik olduğunda yazı yazmaya karşı bıkkınlık
göstermektedirler. Kendilerine verilen konularda, birkaç satır kırık dökük anlatımla
konularını gelişigüzel yazıp öğretmenlerine vermektedirler (Arıcı ve Ungan 2013).
Öğrenciler, yazma öncesi, yazma sırası ve yazma sonrasında desteklenmedikleri için
yazma becerilerini geliştirememektedirler (Temizkan, 2014). Öğrenciler, yazma
konusunda tecrübe kazandıkça planlı, detaylı yazma eğiliminde olurlar. Yazma becerisi
gelişen bu öğrenciler bilgiyi yorumlayabilir, düzenleyebilir ve gerekçeleriyle
yazabilirler (Akyol, 2014).
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için farklı metin türlerinden faydalanılır.
Örgün eğitimin ilk yıllarında en çok kullanılan türler arasında masallar ve öyküler yer
alır.

Masallar ve öyküler çocuğun yaşama açılan kapılarıdır. Çocuk, bu metinler
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aracılığıyla dünyayı tanımaya başlar. Çocuklar, masal ve öyküleri anne babalarından ya
da

aile

büyüklerinden

dinlerler.

Böylece

dinledikleri

olayları

belleklerinde

canlandırabilirler ve anlama ortak olma çabası gösterirler (Gökçe, 2008). Masallardan
günlük olayları anlatmaya geçiş sonucunda öykü türü oluşur (Kavcar, Oğuzkan ve
Aksoy 2012). Öykü, çocuğun yaşamına yeni renkler katar. Çocuğa; sevinci paylaşma,
acı ve üzüntüye ortak olma, yaşamın gerçekleri, başkalarıyla duygu ortağı olma gibi
kazanımlar sağlayarak sağlıklı bir denge kurmasını öğretir (Gökçe 2008).
Çocukların dil ve kişilik gelişiminde öykülerin çok önemli bir rolü vardır.
Çocuklar, öykü kahramanı ile kendisi arasında ilişki kurarak çıkarımlarda bulunur.
Öyküler sayesinde çocukların, sözcük hazinesi gelişir, mesajların yaratıcı bir yolla nasıl
iletildiğini sezmeleri sağlanır (Akyol, 2014). Öykü çocuğa; olayları algılayabilme,
olaylar arasında ilişki kurma, çözümleme yapma, yeni öğrenme ve kazanımlar edinme
gibi beceriler kazandırarak çocuğun, kendini ve çevresini tanımasını, sorun çözme
becerisini geliştirmesini ve yaratıcı düşünmesini sağlar (Gökçe 2008). Öykü
elementlerini bilen çocuklar; kahramanların amaçlarını, duygularını, çatışmalarını ve
olayların sonuçlarını anlayıp çıkarımda bulunabilirler (Akyol 2014).
Yazma, yetenek isteyen bir alan olsa da eğitimle geliştirilebilir. Öyküler,
olayların rastgele art arda sıralanması ile yazılmazlar. Aksine düzenli ve disiplinli bir
çalışma gerektirir (Temizkan 2014). Metin türleri, ilköğretimde öğrencilere aşamalı bir
şekilde, basitten karmaşığa doğru verilmelidir (Arıcı ve Ungan 2013). Öykü çocukların
küçük yaşlarda dinlemeye başladığı, ilköğretimin ilk yıllarında en çok okuduğu
türlerden biridir. Yazma çalışmaları yaparken çocukların yaratıcı düşünceler
geliştirmesini sağlayan ve en iyi tanıdığı türlerden olan öykü ile başlamak yazma
sürecini daha etkili kılar.
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Yazılı anlatımı geliştirmek için çalışmalar yapılmalı, deneyim kazanılmalıdır.
Öğrencilerin yazma becerileri geliştikçe bilgiyi transfer etme, düşünceleri gözden
geçirip, düzenleme özellikleri daha etkili hale gelir (Akyol 2014). Araştırmalar ise en
kolay kabul edilen yazılı anlatım türünde bile öğrencilerin yetersiz olduğunu
göstermektedir. Aynı zamanda ilkokul öğrencilerinin öykü yazma becerileri ile ilgili
araştırma sayısı çok azdır. Yapılan araştırmalarda ya belli illerin evren olarak alındığı
betimsel çalışmalar (Takımcıgil Özcan 2014; Yasul 2014) ya da bir yöntem, teknik,
modelin öykü yazma becerisine etkisini araştıran (Kaya 2016) deneysel çalışmalardır.
Öğrencilerin öykü yazma becerilerinin betimlenmesi (Coşkun 2005; Sallabaş 2008; Arı
2008; Coşkun vd. 2009; Kılıç 2012; Kaynaş 2014); bir yöntem, teknik veya modelin
öykü yazma becerisine etkisinin araştırılması (Özkara 2007; İzdeş 2012); öğrencilerin
öykü yazma becerilerinin bir eylem araştırmasıyla geliştirilmesinin (Karakoç Öztürk
2014) araştırıldığı çalışmaların çoğu ortaokul düzeyindedir. Alanyazında ilkokul
düzeyinde öğrencilerin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesinin esas alındığı
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Öğrencilere; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini organize edip planlı bir
şekilde yazabilmeleri için yazma eğitiminin verilmesi önemlidir. Yazma sürecinde
öğrencilerin bilgilerini hatırlamaları ve düzenlemeleri, konu hakkında düşünce
geliştirmeleri ve düşünceyi şekillendirmeleri, duygu ve hayallerini harekete geçirmeleri
için beyin fırtınası, kavram ağı oluşturma, konu ile ilgili araştırma yapma, tartışma,
görselleri inceleme, resim yapma gibi çalışmalar yaptırılmalıdır (Arıcı ve Ungan 2013).
Öykülerin daha iyi anlaşılabilmesi için; dramatizasyon çalışması, öykünün anlatılması,
grafik çizimi, öğrencilerin kendi tümceleriyle öyküyü yeniden yazması gibi çalışmalara
da yer verilmelidir (Akyol 2014). Bu araştırmada, öğrencilerin öykü yazma becerilerini
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geliştirmek için farklı yöntem, teknik ve materyal kullanımı ile planlanan öykü yazma
programı ile öğrencilerin öykü taslağı oluşturmaları, öykülerini planlamaları ve
düzenleyerek yazmaları sağlanacaktır.
İlkokul öğrencilerinin yazma becerilerinin geliştirmesinde metin türü olarak
öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren tanıdığı öykünün kullanılması, yazma sürecinin
kolaylaşmasını ve daha etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda
ilkokul öğrencilerin yazılı anlatım becerileri ve bir metin türü olarak öykü yazma
becerileri ile ilgili araştırma sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Yazma ve öykü
yazma ile ilgili yapılan araştırmalar da ya durumun betimlenmesi ya da bir yöntem,
model veya tekniğin etkililiğinin araştırılması yönündedir. Öğrencilerin yazma ve öykü
yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik yeni araştırmalar yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Araştırma, nicel ve nitel verilerin birlikte toplanması, öğretim sürecinde
karşılaşılan bir problemi çözme girişimi olması, alanyazında ilgili araştırmalar ve
kuramsal bilgilerle desteklenerek geliştirilebilir bir öykü yazma programı içermesi
özellikleriyle öğrencilerinin öykü yazma becerilerini geliştirmek isteyen ilkokul
öğretmenlerine yol gösterici olacaktır. Aynı zamanda bir ilkokul sınıf seviyesindeki
öğrencilerin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili alanyazında yeterli çalışma
bulunmamasından kaynaklanan boşluğun doldurulmasına katkı sağlanacaktır.
Bu araştırmada, yazma bilgileri ve öykü yazma becerileri beklenilen düzeyde
olmayan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerinin, öykü yazma
programı doğrultusunda geliştirilmesi ile birlikte öğrencilerin öykülerinde öykü
elementlerini kullanma düzeylerinin ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi, yazma
bilgilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda “İlkokul 4. sınıf
öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinde, öykülerinde öykü elementlerini kullanma
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düzeylerinde ve yazma bilgilerinde, öykü yazma programının öncesinde ve sonrasında
uygulanan ön test ve son test sonuçlarına göre nasıl bir farklılık oluşmuştur?” sorusuna
yanıt aranmıştır.

Yöntem
Araştırmanın Modeli: Öğrencilerin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesinin
hedeflendiği bu araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı
karma yöntem kullanılmıştır. Nicel ve nitel verilerin birlikte toplanması bir araştırma
probleminin tam olarak anlaşılmasına daha çok katkı sağlamaktadır (Creswell 2014). Bu
araştırmada, öğrencilerin öykü yazma becerilerinin; öykülerinde öykü elementlerini
kullanma düzeylerinin ve yazılı anlatım becerilerinin, yazma bilgilerinin uygulama
öncesinde ve uygulama sonrasında nasıl bir farklılık gösterdiğini anlayabilmek için
nicel ve nitel veriler birlikte toplanmıştır.
Çalışma Grubu: Araştırma, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Aydın ili
Sultanhisar ilçesine bağlı bir devlet okulunda 4. sınıfına devam eden 12 öğrenci ile
yürütülmüştür. Öğrencilerin “yazma” ile ilgili algılarını, duygu ve düşüncelerini,
eylemlerini ortaya çıkarmak için öğrencilere çıkarım merdivenleri hazırlatılır. Üç
basamaklı merdivenin en üst basamağına “Yazma ile ilgili ne yapıyorsun? Sana verilen
görevler dışında yazı yazıyor musun?”, ikinci basamağına

“Yazma ile ilgili ne

düşünüyorsun? Ne hissediyorsun?”, en alttaki basamağına ise ‘Yazı yazmak neyi
sağlar? Ne elde edersin? Ne kazandırır?’ sorularının yanıtlarını yazmaları istenir.
Yazma miktarlarını etkileyen nedenleri belirlemek amacıyla öğrencilere “Yeteri kadar
yazıyor musunuz? Yazma miktarınızı ne etkiliyor? Neden yazmıyorsunuz?” soruları
sorulur. Yanıtlardan öğrencilerin düşüncelerini organize edemedikleri, ne yazacaklarını
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ve nasıl yazacaklarını bilmedikleri ve öğrencilere yazma eğitimi verilmesinin gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Veri Toplama Araçları: Araştırmanın nicel verilerini toplamak için Coşkun
(2005) tarafından öyküleyici metinleri öykü elementleri açısından değerlendirmek için
Harris ve Graham’ın (1996) hazırladığı “Scale for Scoring the Inclusion and Quality of
theParts of a Story” adlı ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasıyla elde edilen “Hikaye (Öykü)
Elementleri Değerlendirme Ölçeği”; Yasul (2014)’un ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin
öyküleyici metin yazma becerilerini değerlendirmek için derecelendirilmiş puanlama
anahtarı biçiminde hazırladığı “Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu”; nitel verilerini
toplamak için de Yamaç’ın (2015) öğrencilerin yazma bilgilerini belirlemek için
hazırladığı “Yazma Bilgisi Görüşme Formu” kullanılmıştır.
Veri Toplama Süreci: Araştırmaya ilişkin veriler iki aşamada toplanmıştır.
Birinci aşamada öğrencilerin öykü yazma becerilerini belirlemek için öğrencilerden
kendilerine verilen konulardan birini seçerek öykü yazmaları istenmiştir. Öyküler,
“Öykü (Hikaye) Elementleri Değerlendirme Ölçeği” ve “Yazılı Anlatım Değerlenme
Formu” ile üç puanlayıcı tarafından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yazma bilgilerini
belirlemek için de öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerden
öğrencilerin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerle öykü yazma programı doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
İkinci aşamada ise öykü yazma programı uygulandıktan sonra öğrencilerin öykü
yazma becerilerini belirlemek için öğrencilerden daha önce yazdıkları konuda yeni bir
öykü yazmaları istenmiştir. Öyküler, “Öykü (Hikaye) Elementleri Değerlendirme
Ölçeği” ve “Yazılı Anlatım Değerlenme Formu” ile üç puanlayıcı tarafından
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değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yazma bilgilerini belirlemek için de öğrencilerle
görüşmeler yapılmıştır.
Verilerin

Analizi:

Araştırmada,

öğrencilerin

uygulanmadan

önce

ve

uygulamadan sonra yazdıkları öyküler “Öykü (Hikaye) Elementleri Değerlendirme
Ölçeği” ve “Yazılı Anlatım Değerlenme Formu” ile üç puanlayıcı tarafından
değerlendirilmiş, ölçüm sonuçlarından elde edilen nicel veriler Wilcoxon İşaretli Sıralar
Testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Görüşme sorularında elde edilen verilerin, görüşme sorularından yola çıkılarak
belirlenen temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasıyla betimsel analiz yapılmıştır.
Amaç, elde edilen bulguları yorumlayarak düzenli bir şekilde sunmaktır. Öncelikle veri
analizi için oluşturulan bir çerçeve doğrultusunda verilerin hangi temalar altında
sunulacağı belirlenmiştir. Veriler, tematik çerçeveye göre seçilmiş ve anlamlı bir
biçimde bir araya getirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek 2013).

Bulgular
Yazılı Anlatım Becerilerine Yönelik Bulgular: Araştırmada, öğrencilerin
uygulamadan önce ve uygulamadan sonra yazdıkları öyküler; uygulamadan önce
öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin durumlarının, uygulamadan sonra ise
öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişiminin belirlenmesi için “Yazılı Anlatım
Değerlenme Formu” ile değerlendirilmiş, ölçüm sonuçlarından elde edilen nicel veriler
analiz edilmiştir.
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Tablo 1. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ölçüm

Son TestÖn Test
Yazılı
Negatif Sıra
Anlatım
Pozitif Sıra
Eşit
*Negatif sıralar temeline dayalıdır.

n

Sıra Ortalama

0
12
0

.00
6.50

Sıra
Toplamı
.00
78.00

z

p

3.08*

.002

Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yazılı anlatım becerilerinin anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo
1’de verilmiştir. Analiz sonuçları öğrencilerin, uygulama öncesi ve uygulama sonrası
belirlenen yazılı anlatım puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (p
< .05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu
farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara
göre, öykü yazma çalışmalarının öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmede
önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu
Alt Boyut Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ölçütler
Kağıt Düzeni

Yazı Biçimi

Başlık

Sözcük

Tümce

Bağdaşıklık
Mantıksal Bütünlük
Olay Örgüsü

Son TestÖn Test
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra

n
0
8
4
0
4
8
1
8
3
0
8
4
0
8
4
1
5
6
0
6

Sıra
Ortalama
.00
4.50

Sıra
Toplamı
.00
36.00

z

p

2.64*

.008

.00
2.50

.00
10.00

2.00*

.046

5.00
5.00

5.00
40.00

2.33*

.020

.00
4.50

.00
36.00

2.71*

.007

.00
4.50

.00
36.00

2.71*

.007

3.00
3.60

3.00
18.00

1,67*

.096

.00
3.50

.00
21.00

2.27*

.023
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Eşit

6

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
*Negatif sıralar temeline dayalıdır.

0
7
5

Yazım

.00
4.00

.00
28.00

2.43*

.015

Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası; kağıt düzeni, yazı biçimi, başlık,
sözcük, tümce, bağdaşıklık, mantıksal bütünlük/olay örgüsü, yazım alt boyutları
bakımından yazılı anlatım becerilerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine
ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre; kağıt düzeni, yazı biçimi, başlık, sözcük, tümce, mantıksal
bütünlük/olay örgüsü, yazım puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunurken (p< .05),
bağdaşıklık alt boyutunda anlamlı bir farklılık (p> .05) bulunamamıştır. Buna göre
uygulama sonrası öğrenciler; kağıt düzeni, yazı biçimi, başlık, sözcük, tümce, mantıksal
bütünlük/olay örgüsü, yazım bakımından daha nitelikli ürünler ortaya koymuşlardır.
Öykü

Elementlerini

Kullanımlarına

Yönelik

Bulgular: Araştırmada,

öğrencilerin uygulamadan önce ve uygulamadan sonra yazdıkları öyküler; uygulamadan
önce öğrencilerin öykülerinde öykü elementlerini kullanma durumlarının, uygulamadan
sonra ise öğrencilerin öykülerinde öykü elementlerini kullanma durumlarının
gelişiminin belirlenmesi için “Öykü (Hikaye) Elementleri Değerlendirme Ölçeği” ile
değerlendirilmiş, ölçüm sonuçlarından elde edilen nicel veriler analiz edilmiştir.
Tablo 3. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası Öykü (Hikaye) Elementleri
Değerlendirme Ölçeği Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ölçüm

Son TestÖn Test
Negatif Sıra
Öykü
Pozitif Sıra
Elementleri
Eşit
*Negatif sıralar temeline dayalıdır.

n

Sıra Ortalama

0
12
0

.00
6.50

Sıra
Toplamı
.00
78.00

z

p

3.07*

.002

Öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında yazdıkları öykülerde öykü
elementlerini kullanma düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin
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Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Analiz sonuçları
öğrencilerin, uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında yazdıkları öykülerde öykü
elementlerini kullanmalarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir (p <.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate
alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, öykü yazma çalışmalarının öğrencilerin öykülerinde
öykü elementlerini kullanma düzeylerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu
söylenebilir.
Tablo 4. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası Öykü (Hikaye) Elementleri
Değerlendirme Ölçeği Alt Boyutları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Son TestÖn Test
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Mekan
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Zaman
Pozitif Sıra
Eşit
Başlatıcı Olay
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Amaç
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Girişim
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Sonuç
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Tepki
Pozitif Sıra
Eşit
*Negatif sıralar temeline dayalıdır.
Ölçütler
Ana Karakter

Sıra Ortalama
n
1
7
4
0
7
5
0
4
8
1
7
4
0
12
0
0
10
2
0
8
4
1
7
4

z

p

4.50
4.50

Sıra
Toplamı
4.50
31.50

2.12*

.034

.00
4.00

.00
28.00

2.43*

.015

.00
2.50

.00
10.00

2.00*

.046

4.50
4.50

4.50
31.50

2.12*

.034

.00
6.50

.00
78.00

3.28*

.001

.00
5.50

.00
55.00

2.97*

.003

.00
4.50

.00
36.00

2.83*

.005

4.00
4.57

4.00
32.00

2.11*

.035

Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yazdıkları öykülerde; ana karakter,
mekan, zaman, başlatıcı olay, amaç, girişim, sonuç, tepki öykü elementlerini kullanma
düzeyleri puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon
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İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin
uygulama öncesi ve sonrası yazdıkları öykülerde; ana karakter, mekan, zaman, başlatıcı
olay, amaç, girişim, sonuç, tepki öykü elementlerini kullanma düzeyleri puanları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p< .05).

Öğrenciler, uygulama sonrası

yazdıkları öykülerle; ana karakter, mekan, zaman, başlatıcı olay, amaç, girişim, sonuç,
tepki öykü elementleri bakımından daha nitelikli ürünler ortaya koymuşlardır.
Yazma Bilgilerine Yönelik Bulgular: Araştırmada, öğrencilerle uygulamadan
önce ve uygulamadan sonra yapılan görüşmelerde öğrencilerin görüşme sorularına
verdikleri yanıtlar; uygulamadan önce öğrencilerin yazma bilgilerinin durumlarını,
uygulamadan sonra ise öğrencilerin yazma bilgilerinin durumlarındaki gelişimi
belirlemek için betimlenmiştir.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası iyi bir yazıda olması gereken özellikler
hakkındaki bilgilerini belirlemek için sorulan görüşme sorusuna verdikleri yanıtlar
içinden iyi bir yazıda olması gereken özelliklerle ilgili olanlar belirlenerek Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası İyi Bir Yazı Hakkındaki Bilgileri
Ön Görüşme
Noktalama İşaretleri
Okunaklı Bir Yazı
Paragraf Yapma
Büyük-Küçük Harf Kullanımı
Yazım Kuralları
Anlamlı Tümce Oluşturma

f
7
5
2
3
2
1

TOPLAM

20

Son Görüşme
Noktalama İşaretleri
Okunaklı Bir Yazı
Paragraf Yapma
Büyük-Küçük Harf Kullanımı
Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümleri
Yazım Kuralları
Anlamlı Tümce Oluşturma
Başlık
Sayfa Düzeni
Betimleme
TOPLAM

f
10
7
5
5
3
3
2
2
2
1
40

Tablo 5’e göre uygulama öncesinde öğrencilerin iyi bir yazıda olması gereken
özellikler hakkındaki bilgileri altı maddede 20 birim bilgi iken; uygulama sonrasında on
maddede 40 birim bilgiye ulaşarak iki katına çıkmıştır. Öğrencilerin uygulama
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öncesinde iyi bir yazıda olması gereken özelliklerle ilgili bilgileri noktalama işaretleri
kullanma, okunaklı yazı yazma, paragraf yapma, büyük ve küçük harf kullanımı, yazım
kurallarına uyma, anlamlı tümce oluşturma şeklindedir. Uygulamadan sonra bu bilgilere
giriş, gelişme, sonuç bölümlerini yazma, sayfa düzenine dikkat etme, betimleme yapma
ve başlık koyma bilgileri de eklenmiştir.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası iyi yazı yazanların dikkat ettikleri
noktalar hakkındaki bilgilerini belirlemek için sorulan görüşme sorusuna verdikleri
yanıtlar içinden iyi yazı yazanların dikkat ettikleri noktalar ile ilgili olanlar belirlenerek
Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası İyi Yazı Yazanların Dikkat Ettikleri
Noktalar Hakkındaki Görüşleri
Ön Görüşme
Noktalama İşaretleri
Büyük-Küçük Harf Kullanımı
Paragraf Yapma
Okunaklı Bir Yazı
Yazım Kuralları
Anlamlı Tümce Oluşturma
Sayfa Temizliği
Yazıyı Kontrol Etme/Düzeltme

f
7
3
2
2
1
1
1
1

TOPLAM

18

Son Görüşme
Yazma Çalışmaları Yapma
Noktalama İşaretleri
Kitap Okuma
Çaba Gösterme
Yazım Kuralları
Paragraf Yapma
Yazıyı Kontrol Etme/Düzeltme
Betimleme Yapma
Büyük-Küçük Harf Kullanımı
Okunaklı Bir Yazı
Giriş, Gelişme,Sonuç Bölümleri
TOPLAM

f
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
25

Tablo 6’ya göre uygulama öncesinde öğrencilerin iyi yazı yazanların dikkat
ettikleri noktalar hakkındaki bilgileri sekiz maddede 18 birim bilgi iken; uygulama
sonrasında on bir maddede 25 birim bilgiye ulaşmıştır. Öğrencilerin uygulama
öncesinde iyi yazı yazanların dikkat ettikleri noktalar ilgili bilgileri noktalama işaretleri
kullanma, büyük ve küçük harf kullanımı, paragraf yapma, okunaklı yazı yazma, yazım
kurallarına uyma, anlamlı tümce oluşturma, sayfa temizliğine dikkat etme, yazılan
yazıyı kontrol etme/ düzeltme şeklindedir. Uygulamadan sonra yazma çalışmaları
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yapma, kitap okuma, çaba gösterme, betimleme yapma, giriş, gelişme, sonuç
bölümlerini yazma bilgileri de belirlenmiştir.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası iyi yazı yazamayanların başarısız olma
nedenleri hakkındaki bilgilerini belirlemek için sorulan görüşme sorusuna verdikleri
yanıtlar içinden iyi yazı yazamayanların başarısız olma nedenleri ile ilgili olanlar
belirlenerek Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası İyi Yazı Yazamayanların Başarısız Olma
Nedenleri Hakkındaki Görüşleri
Ön Görüşme
Kitap Okuma
Yazmayı İsteme
Yazma Çalışmaları Yapma
Kendine Güvenme
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Çaba Gösterme
Okunaklı Bir Yazı
Düşünce Üretme

f
5
3
2
2
1
1
1
1
1

TOPLAM

17

Son Görüşme
Yazma Çalışmaları Yapma
Yazım Kuralları
Paragraf Yapma
Yazmayı İsteme
Kitap Okuma
Kendine Güvenme
Noktalama İşaretleri
Büyük-Küçük Harf Kullanımı
Okunaklı Bir Yazı
Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümleri
TOPLAM

f
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
15

Tablo 7’ye göre uygulama öncesinde öğrencilerin iyi yazı yazamayanların
başarısız olma nedenleri hakkındaki bilgileri dokuz maddede 17 birim bilgi; uygulama
sonrasında ise on maddede 15 birim bilgidir. Öğrencilerin uygulama öncesinde iyi yazı
yazamayanların başarısız olma nedenleri hakkındaki bilgileri; kitap okumama, yazmayı
istememe, yazma çalışmaları yapmama, kendine güvenmeme, noktalama işaretlerini
kullanmama, yazım kurallarına uymama, çaba göstermeme, okunaklı yazı yazmama,
düşünce üretmeme şeklindedir. Uygulamadan sonrasında bu bilgilere paragraf
yapmama, büyük ve küçük harf kullanımına dikkat etmeme, giriş, gelişme, sonuç
bölümlerini yazmama bilgileri eklenmiştir.
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Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yazma süreci hakkındaki bilgilerini
belirlemek için sorulan görüşme sorusuna verdikleri yanıtlar içinden yazma süreci
hakkındaki bilgileri belirlenerek Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası Yazma Süreci Hakkındaki Bilgileri
Ön Görüşme
Düşünme
Düşünceleri,Olayları Sıralama
Noktalama İşaretleri
Karar Verme
Yazıyı Kontrol Etme/Düzeltme
Ana Düşünceyi Belirleme
Paragraf Yapma
Konuyla İlgili Okuma Yapma
Çaba Gösterme
Hayal Etme
Giriş,Gelişme, Sonuç Bölümleri

f
8
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

22

Son Görüşme
Düşünceleri, Olayları Sıralama
Düşünme
Paragraf Yapma
Noktalama İşaretleri
Giriş,Gelişme, Sonuç Bölümleri
Yazıyı Kontrol Etme/ Düzeltme
Yazım Kuralları
Betimleme
Okunaklı Bir Yazı
Hayal Etme
Amaç Belirleme
Yazmaya Zaman Ayırma
Başlık
Büyük- Küçük Harf Kullanımı
Taslak Oluşturarak Yazma
TOPLAM

f
7
5
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
39

Tablo 8’e göre uygulama öncesinde öğrencilerin yazma süreci hakkındaki
bilgileri on bir maddede 22 birim bilgi iken; uygulama sonrasında ise on beş maddede
39 birim bilgiye ulaşmıştır. Öğrencilerin uygulama öncesinde yazma süreci hakkındaki
bilgileri; düşünme, düşünceleri/olayları sıralama, noktalama işaretleri kullanma, karar
verme, yazıyı kontrol etme/düzeltme, ana düşünceyi belirleme, paragraf yapma,
konuyla ilgili okuma yapma, çaba gösterme, hayat etme, giriş, gelişme, sonuç
bölümlerini yazma olarak belirlenmiştir. Uygulama sonrasında yapılan görüşmede ise
yazım kurallarına uyma, betimleme yapma, okunaklı yazma, amaç belirleme, yazmaya
zaman ayırma, başlık yazma, büyük ve küçük harf kullanımına dikkat etme, taslak
oluşturarak yazma, yazma süreci hakkındaki bilgilere eklenmiştir.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası bir yazıyı daha iyi bir hale getirmek
için yapılması gerekenler hakkındaki bilgilerini belirlemek amacıyla sorulan görüşme
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sorusuna verdikleri yanıtlar içinden bir yazıyı daha iyi bir hale getirmek için yapılması
gerekenler hakkındaki bilgileri belirlenerek Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası Bir Yazıyı Daha İyi Bir Hale Getirmek
İçin Yapılması Gerekenler Hakkındaki Bilgileri
Ön Görüşme
Noktalama İşaretleri
Yazıyı Kontrol Etme/ Düzeltme
Büyük- Küçük Harf Kullanımı
Okunaklı Bir Yazı
Paragraf Yapma
Yazım Kuralları
Sayfa Temizliği

f
9
7
4
4
2
2
1

TOPLAM

29

Son Görüşme
Yazıyı Kontrol Etme/ Düzeltme
Noktalama İşaretleri
Büyük- Küçük Harf Kullanımı
Paragraf Yapma
Yazım Kuralları
Tekrar Yazma
Anlamlı Tümce Oluşturma
Giriş,Gelişme, Sonuç Bölümleri
Başlık
Taslak Oluşturarak Yazma
Okunaklı Bir Yazı
Betimleme
Düşünceleri/ Olayları Sıralama
Sayfa Düzeni
TOPLAM

f
10
8
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
47

Tablo 9’a göre uygulama öncesinde öğrencilerin bir yazıyı daha iyi bir hale
getirmek için yapılması gerekenler hakkındaki bilgileri yedi maddede 29 birim bilgi
iken; uygulama sonrasında on dört maddede 47 birim bilgiye ulaşmıştır. Öğrencilerin
uygulama öncesinde bir yazıyı daha iyi bir hale getirmek için yapılması gerekenler
hakkındaki bilgileri; noktalama işaretleri kullanma, yazıyı kontrol etme/düzeltme,
büyük ve küçük harf kullanımı, paragraf yapma, yazım kurallarına uyma, sayfa
temizliğine özen gösterme, okunaklı bir yazı yazma olarak belirlenmiştir. Uygulama
sonrasında yapılan görüşmede ise tekrar yazma, anlamlı tümce oluşturma, giriş, gelişme
ve sonuç bölümlerini yazma, başlık yazma, taslak oluşturma, betimleme yapma, sayfa
düzeni, düşünceleri/olayları sıralama bilgileri de eklenmiştir.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası iyi bir öyküde olması
gereken özellikler hakkındaki bilgilerini belirlemek amacıyla sorulan görüşme sorusuna
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verdikleri yanıtlar içinden iyi bir öyküde olması gereken özellikler hakkındaki bilgileri
belirlenerek Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10. Uygulama Öncesi- Uygulama Sonrası İyi Bir Öyküde Olması Gereken
Özellikler Hakkındaki Bilgileri
Ön Görüşme
Kahraman
Zaman
Yer
Olay
Başlangıç, Gelişme, Sonuç
Ana Düşünce
Öykü Unsurları
Yazım Kuralları
Paragraf Yapma
Noktalama İşaretleri
Başlık
Merak Uyandırıcı

f
10
8
8
7
3
2
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

44

Son Görüşme
Kahraman
Yer
Olay
Zaman
Problem
Giriş,Gelişme,Sonuç Bölümleri
Paragraf Yapma
Girişim
Tepki
Başlık
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Betimleme
Kahramanlara İsim Verme
Sayfa Düzeni
Büyük- Küçük Harf Kullanımı
Anlatıcı
Plan
Başlatıcı Olay
Okunaklı Bir Yazı
Ana Düşünce
Diyalog
TOPLAM

f
12
12
12
10
8
8
7
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
106

Tablo 10’a göre uygulama öncesinde öğrencilerin iyi bir öyküde olması gereken
özellikler hakkındaki bilgileri on iki maddede 44 birim bilgi iken; uygulama sonrasında
yirmi iki maddede 106 birim bilgiye ulaşmıştır. Öğrencilerin uygulama öncesinde iyi bir
öyküde olması gereken özellikler hakkındaki bilgileri; kahraman, zaman, yer, olay,
olayın başlangıcı, gelişmesi, sonucu, ana düşünce, öykü unsurları, yazım kuralları uyma,
noktalama işaretlerini kullanma, paragraf yapma, başlık yazma, merak uyandırıcı olma
olarak belirlenmiştir. Uygulama sonrasında yapılan görüşmede ise iyi bir öyküde olması
gereken özellikler hakkındaki bilgilerine; problem, girişim, tepki, betimleme yapma,
kahramanlara isim verme, sayfa düzenine dikkat etme, büyük ve küçük harf kullanımı,
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öykünün anlatıcısını belirleme, plan yapma, başlatıcı olay, okunaklı yazma, diyaloglar
oluşturma bilgileri de eklenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Öğrencilere öykü yazma programı doğrultusunda verilen öykü yazma eğitiminin,
öğrencilerin öykü yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı belirlenmiştir.
Alanyazında benzer şekilde; dördüncü sınıf öğrencilerine verilen öykü yapısı eğitiminin
(Fitzgerald ve Teasley 1986), analitik yazma ve değerlendirme modeliyle beşinci
sınıflara verilen yazma eğitiminin (Özkara 2007), yedinci sınıf öğrencileriyle yürütülen
yazma eğitiminin (İzdeş 2012), altıncı sınıf öğrencilerine verilen öykü yazma eğitiminin
(Karakoç Öztürk 2014), ilkokul üçüncü sınıf öğrencileriyle yürütülen dijital öykü
oluşturma çalışmalarının (Yamaç 2015), ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine verilen
üstbilişsel beceri odaklı öykü yazma eğitiminin (Kaya 2016) öğrencilerin öykü yazma
becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir.
Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini ölçmek için uygulama öncesinde ve
uygulama sonrasında yazdıkları öyküler değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama
öncesinde ve uygulama sonrasında belirlenen yazılı anlatım puanları arasında anlamlı
bir fark olduğu tespit edilmiştir, uygulama sonrasında yazılı anlatım puanları artmıştır.
Öğrenciler, uygulama sonrasında kağıt düzeni, yazı biçimi, başlık, sözcük, tümce,
mantıksal bütünlük/ olay örgüsü, yazım bakımından daha nitelikli öyküler ortaya
çıkarmışlardır. Öğrencilerin uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında yazdıkları
öykülerde sadece bağdaşıklık alt boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı öğrencilerin bağdaşıklık puanlarında artış
olduğu görülmüştür. Uygulama sonrasında kağıt düzeni, yazı biçimi, sözcük kullanımı
açısından yetersiz düzeyde öğrenci kalmadığı belirlenmiştir. Öykü yazma programı
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doğrultusunda verilen yazma eğitimi öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin
gelişmesine katkı sağlamıştır. Benzer şekilde kelime ağı oluşturma yöntemi (Anılan
2005), yaratıcı yazma çalışmaları (Beydemir 2010), öz düzenleme yöntemi (Uygun
2012), yaratıcı yazma ve işbirlikli yaratıcı yazma çalışmaları (Erdoğan 2012) ile verilen
yazma eğitiminin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bütün öğrencilerin yazılı anlatım puanlarının arttığı,
uygulama öncesinde hiçbir öğrenci yazılı anlatım değerlendirme formundan tam puan
almazken uygulama sonrasında iki öğrencinin tam puan aldığı tespit edilmiştir.
Öğrencilerin öykülerinde öykü elementlerini kullanma düzeylerini belirlemek
için uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında yazdıkları öyküler değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında yazdıkları öykülerden elde
edilen öykü elementlerini kullanma puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit
edilmiştir. Uygulama sonrasında öğrencilerin öykülerinde öykü elementlerini kullanma
düzeyleri artmıştır. Öğrenciler, uygulama sonrasında yazdıkları öykülerle; ana karakter,
mekan, zaman, başlatıcı olay, amaç, girişim, sonuç, tepki öykü elementleri bakımından
daha nitelikli ürünler ortaya koymuşlardır. Araştırma sonuçlarına benzer şekilde; Berad
ve Burrel (2010) beşinci sınıf öğrencilerine verilen öykü yazma eğitiminin, eğitiminden
bir yıl sonra yapılan ölçümlerde öğrencilerin öykülerinde öykü bileşenlerine, Yamaç
(2015) tarafından öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için verilen dijital öykü
eğitiminin öğrencilerin öykülerinde öykü ögelerine yer vermelerini sağladığı
belirlenmiştir.
Uygulama süresince yapılan öykü yazma çalışmalarında yazmaya hazırlık
etkinlikleri

yapılmıştır.

Öğrenciler

yazma

planları

yaparak

öykü

taslakları

oluşturmuşlar, taslaklarını gözden geçirip düzenleyerek yazmışlar ve öykülerini
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paylaşmışlardır. Yazma çalışmalarının süreç merkezli yaklaşımla yürütüldüğü
araştırmanın sonucunda öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştiği tespit
edilmiştir. Alanyazında farklı araştırma modelleriyle yürütülen, süreç merkezli
yaklaşıma göre yazma eğitimi verilen araştırma sonuçlarında da benzer şekilde
öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin arttığı görülmüştür (Kapka ve Oberman 2001;
Kowalewski, Murphy ve Starns 2002; Özkara 2007; Erdoğan 2012; Sever 2013; Kaya
2016).
Öğrencilerle uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında yapılan görüşmeler
sonucunda öğrencilerin yazma bilgilerinin arttığı belirlenmiştir. Yamaç (2015)
tarafından ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmek için verilen
dijital öykü eğitiminin yazma bilgilerine etkisinin belirlendiği araştırmada da benzer
şekilde

uygulama

sonrasında

öğrencilerin

yazma

bilgilerinde

artış

olduğu

görülmektedir.
Öneriler
 Öğrencilerin öykülerinde öykü elementlerini kullanma düzeylerinin, yazılı
anlatım becerilerinin ve yazma bilgilerinin arttırılmasının amaçlandığı benzer
uygulamalar farklı sınıf seviyelerinde de yürütülebilir.
 Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için yapılacak çalışmalarda
yazma uygulamaları farklı metin türleriyle planlanarak uygulanabilir.
 Araştırma, Türkçe dersi öğrenme alanlarından yazma öğrenme alanında
yürütülmüştür.

Öğrencilerin

yazma

becerilerinin

öykü

yazma

programı

uygulanarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılacak araştırmalarda benzer
programlar kullanılarak öğrencilerin diğer öğrenme alanlarında da gelişimleri
sağlanabilir.
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Makalenin Bilimdeki Konumu (Yeri)
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Makalenin Bilimdeki Özgünlüğü
Alanyazın incelendiğinde farklı sınıf seviyelerinde öğrencilerin öykü yazma
becerilerinin betimlendiği çalışmalar yer almaktadır. Öykü yazma becerisinin
geliştirilmesi ile ilgili araştırma sayısı ise oldukça azdır. Öğrencilerin öykü yazma
çalışmalarının görsel ve işitsel materyallerle desteklendiği araştırmada, kullanılan
materyallerin öğretmenlere ve diğer araştırmacılara öykü yazma çalışmaları yaparken
özgün örnekler sunarak katkı sağlayacağı ve geliştirilebilir bir öykü yazma programı
içermesi açısından yol göstereceği olacağı düşünülmektedir.
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Summary
Problem Statement: Writing is a narrative way of expressing emotions, thoughts, and
events in writing. The development of writing skills of students depends on the
development of their speech and thinking skills.
The individuals that start to write have to know the writing rules, principles and
methods well to develop themselves and write original articles. Even though you know
the rules of writing very well, that does not mean that you can write in a successful
fashion.

The path to effective and accurate writing passes through practices and

exercises.
Students utilize a different type of texts to develop their language skills. The
fairy tales and stories are among the types that are frequently used in the early years of
formal education. Fairy tales and stories are the doors to life for children. The children
start to recognize the world through such texts. The story is one of the mostly read
types by the children during their early years of primary education and that they start to
listen in their early ages.

Starting with the story, which enables children to develop

creative ideas and which is one of the best-known types while making writing practices
makes the writing process more effective.
It is important that students receive writing training to organize their emotions,
opinions, dreams and impressions and write in a planned way. The objective of this
research is to enable students to create story draft, plan their stories and write in an
organized manner along with story writing program that is planned with the use of the
different method, technic, and material to develop their story writing skills.
Purpose of the Study: The objective of this research is to improve the written
expression skills of the students, their level of use of story elements in their stories and
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their knowledge of writing in line with the story writing program to develop the story
writing skills of fourth graders in the primary school.
Method: In the research, qualitative and quantitative data before and after the
application were collected by Story Elements Evaluating Scale (SEES), Written
Narration Evaluation Form (WNEF), Writing Skill Interview Form (WSIF). Data for the
study has been collected in two stages. In the first stage, the students are asked to write
a story by selecting one of the topics that is provided to them to identify their story
writing skills. Three rates have assessed the stories in accordance with the "Story
Elements Evaluating Scale" and "Written Narration Evaluation Form". Students are
interviewed to identify their writing skills.

According to the data obtained, it is

concluded that the story writing skills of students are required to be developed. We
have carried out some practices with students in line with the story writing program. In
the second stage, the students are asked to write a new story on the topic that they have
written previously to identify the story writing skills of the students upon application of
story writing program. Three rates have assessed the stories in accordance with the
"Story Elements Evaluating Scale" and "Written Narration Evaluation Form". Students
are interviewed to identify their writing skills.
Findings and Discussions: It has been identified that story writing training that is
provided to the students in line with story writing program contributes to the
development of students' story writing skills.
We have assessed the pre-application and post-application stories of students to
measure their written expression skills. A significant difference between pre-application
and post-application written expression scores of the students has been identified and
their scores are increased upon the application. It has been identified that the written
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expression scores of all students that participated in the research have increased, and
while no student has got the full marks from the written expression assessment form
prior to application, there were two students who have got the full marks after the
application.
We have assessed the pre-application and post-application stories of the students
to identify their level of use of story elements in their stories. It has been identified that
there is a significant difference between their story elements using scores obtained from
the stories that are written before and after the application. After the application, the
level of students to use story elements in their stories has been improved.
Based on the interviews with the students before and after the application, we
can include the fact in the research conclusion that writing knowledge of students has
been increased.
Conclusions and Recommendations: As a result of the research, it was determined
that the applications conducted in line with story writing program improved the written
narration skills of students and that they increased their levels of using story elements in
their stories and their writing skills.
It is observed that the number of the research on written expression skills of
primary school students and their story writing skills as a type of a text is insufficient.
New research is required for developing the writing and story writing skills of the
students. The research will be a guide for primary school teachers that would like to
develop their students' story writing skills thanks to the fact that it includes a
developable story writing program that can be supported with literature research and
theoretical data and is an endeavour to solve the problem that is experienced in teaching
process and is that it collects qualitative and quantitative data together.
Keywords: story writing skill, story writing program, 4th grade students.
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