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ÖZ  

 

 

Türkçe Derslerinin temel amacı öğrencilerin okuma, dinleme/izleme, konuşma ve yazma 

becerilerini geliştirmektir. Bu temel becerilerin dengeli ve yeterli bir şekilde geliştirilebilmesi 

için bir takım tekniklerin de geliştirilmesi gereklidir. Bu tekniklerden biri de not almadır. Not 

alma derse aktif olarak katılmayı ve sunulan bilgileri kaydederek daha sonra kullanmayı sağlar. 

Derste dinlerken not alma sunulan bilgileri anlamayı ve seçmeyi gerektirir. Bu ise daha çok 

Türkçe derslerinde kazandırılabilir. Türkçe dersleri ise Türkçe dersi öğretim programları 

kılavuzluğunda şekillendirilmektedir. Bu kılavuzlarda verilen bilgi ve uygulamaların dersler 

üzerinde etkileri vardır. Bu çalışmada cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programları not 

alma yaklaşımları açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre programlarda not alma ile 

ilgili öğretmenleri yönlendirecek bilgi ve uygulamalara yeterince yer verilmediği görülmüştür.  

Anahtar sözcükler: Not alma, Türkçe dersi öğretim programları, Türkçe dersi.  

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of Turkish courses is to develop students’ reading, listening-monitoring, 

speaking and, writing skills. To develop these skills properly and evenly various techniques 

needs developing. Note taking is one of these techniques. Note taking enables students to listen 

to the lesson actively and store the information after the lesson. While note taking, the 

information should be understood and selected. These skills can be developed mostly in Turkish 

lessons. The content and basic frameworks of Turkish lessons are formed in terms of Turkish 

Course Curriculum. Therefore, the information and activities presented in Turkish course 

curriculum have an effect on Turkish lessons. In this study, the republic period Turkish language 

curriculums will be analysed in terms of note taking. In the light of the findings, it can be said 

that information and activities which can guide teachers were not included in the programs. 

Keywords: Note taking, republic period Turkish course curriculums, Turkish course. 
 

GİRİŞ 

Sınıfta ders dinleyen öğrencilerin dışardan bakıldığında en kolay gözlemlenebilecek 

davranışlarından biri de not almadır. Çünkü not alarak sınıfta ortaya koyulan bilgiler kalıcı hâle 

getirilir. Alınan notlar dersten sonra gözden geçirilebilir ve düzenlenebilir. Notlar bu anlamda 

istenildiği zaman erişilebilecek kâğıttan belleklerdir gibidir. Ancak bu belleklere bilginin 

kodlanma şekli de önemlidir. Nasıl ki uygun bir şekilde belleğe kodlanan bilgiler kolaylıkla geri 

getirilebiliyorsa, notların daha sonra göz atıldığında kolayca hatırlanabilmesi ve 

anlamlandırılabilmesi için uygun şekilde kodlanmış olmaları gereklidir. Bunu başarmak ise 

göründüğünden daha zorludur. Çünkü doğru ve yeterli notlar alabilmek için sunulan bilgiler en 

doğru şekilde algılanmalı ve anlaşılmalı, önemli bilgilerle önemsiz olanlar ayırılmalı ve seçilen 

bilgiler daha sonra okunabilecek şekilde kaydedilmelidir. Bu işlemler ise genellikle sınırlı bir 

zaman dilimi içinde yapılmaya çalışılır. Bütün bu süreçlerin işleyişini anlayamamış ve nasıl not 
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alınması gerektiği bilmeyen öğrencilerin doğal olarak eksik ve kullanışsız notlar almaları 

olasıdır    ranço se Boch     olat,        u ham,        ocke,        ’Donnell   Dansereau, 

1993). Bunun önüne geçmek öğretim sürecinin genel çerçevesini çizen öğretim programlarına bu 

konuya da değinilmesi gerektiği söylenebilir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Doküman incelemesinde kayıtlar, raporlar, yazılı formlar, mektuplar, 

otobiyografiler, günlükler, kompozisyonlar, ödevler veya diğer akademik çalışmalar, kitaplar, 

süreli yayınlar, belletenler veya kataloglar, ders programları, mahkeme kararları, fotoğraflar, 

filmler, çizgi filmler birer veri toplama kaynağı olarak kullanılabilir (Best & Kahn, 2006). 

Araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren materyaller analiz edilir 

 Şimşek   Yıldırım,     , s.  8 ).  

BULGULAR
*
 

1924 İlk mektep Türkçe Müfredat Programı 

Cumhuriyet döneminin ilk Türkçe dersi öğretim programı    4 İlk Mektep Türkçe 

Müfredat  rogramı’dır.  Temizyürek   Balcı,     , s. 4). Program alfabe (elifba), okuma 

dersleri  kıraat), şiir okuma dersleri  inşad) yazma dersleri  tahrir), imla dersleri, dil bilgisi 

dersleri,  sarf) başlıkları altında çok kısa bilgi ve yönergelere yer verilmiştir.  rogram’da not 

alma ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. 

1926 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı 

   6 İlk Mektep Türkçe Müfredat  rogramı,    4  rogramı’na benzer şekilde 

yapılandırılmıştır. Bu  rogram’da da kısa bilgi ve yönergelere yer verilmiştir.    4 

 rogramı’ndan farklı olarak Türkçe dersinin hedefleri sıralanmış ve derslerin alfabe, okuma, 

yazma vb. bölümlere ayırılmış olsa bile bunların birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçaları 

oldukları vurgulanmıştır.  rogram’da not alma ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. 

1930 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı  

  3  İlk Mektep Türkçe Müfredat  rogramı,    6 programına oldukça benzemektedir. 

   6  rogramı’ndan farklı olarak   3   rogramı’nda el yazısı ile ilgili daha detaylı bilgiler 

verilmiş ve öğrencilere el yazısının öğretimiyle ilgili uyarılarda bulunulmuştur.  rogramda not 

alma ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. 

 

 

                                                      
*
 Bu bölümde yapılan alıntılarda Temizyürek ve Balcı (2015) tarafından hazırlanan “Cumhuriyet Dönemi 

İlköğretim Okulları Türkçe Programı” adlı kitap kullanılmıştır. Bölümde tekrara düşmemek için metin içi 

kaynakçada yazarların bilgileri verilmeyecek yalnızca alıntıların yapıldığı sayfa numaraları verilecektir.  
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1936 İlkokul Türkçe Programı 

  36 İlkokul Türkçe  rogramı kendisinden önceki programlara göre daha kapsamlıdır. 

 rogram’da yer alan başlıklar diğer programlara benzerlik gösterse de verilen bilgi ve yönergeler 

daha detaylı olarak ifade edilmiştir.  rogramda “Telebeyi İfadeye Alıştırmak” başlığı altında yer 

alan “Ağızdan İfade” alt başlığında not almaya yer verilmiştir. İlgili cümleler şöyledir: 

Derslerde sınıfça tetkik edilmekte olan bir meselenin şu veya bu cihetini bir kitaba, bir 

gazeteye veya mecmuaya bakarak, şu veya bu istatistikleri gözden geçirerek, şu veya bu 

noktayı yerinde gidip tetkik ederek, şu veya bu meseleyi şu veya bu kimseden sorarak 

neticesini arkadaşlarına söylemek mevkiinde kalan bir çocuk okuduğunu, tetkik ettiğini, 

konuştuğunu doğru ve noksansız olarak arkadaşlarına nakletmenin önemini daha iyi anlar. 

İcabında arkadaşlarının şu veya bu yolda yapacakları itirazları, ileri sürecekleri tereddütleri 

karşılamak için, okuduğu kitabın tetkik edilen mesele ile ilgili olan en can alıcı kısımlarını 

olduğu gibi not ederek veya konuştuğu adamdan öğrendiği şeyleri aynen zaptederek 

arkadaşlarına nakletmenin ne kadar zaruri olduğunu daha iyi idrak etmeğe başlar (s.60). 

 

 rogram’ın okulda öğrenciyi konuşturmak için yapılması gerekenler sıralanırken not 

almadan bahsedilmektedir. İlgili paragraf şöyledir: 

 

Telefonda Konuşma: Telefon bulunan yerlerde çocuklar telefonda konuşmağa 

alıştırılacaktır. Telefonda çocuklar, adını ve hüviyetini vazıh olarak söylemeğe, söyliyeceği 

sözleri karşısındakinin anlıyacağı bir şekilde, en kısa yoldan anlatmağa, telaş etmemeğe, 

sözleri birbirine karıştırmamağa, telefonda kendisine söylenilen sözleri kaçırmamağa, en 

ehemmiyetli noktaları not etmeğe ve telefonda söylenileni başkasına doğru olarak 

nakletmeğe alıştırılmalıdır  s.63). 

 

1948 İlkokul Türkçe Programı  

  48 İlkokul Türkçe  rogramı kendisinden önceki programlara göre daha kapsamlı 

hazırlanmış ve  rogram’a Türkçe derslerinin işlenişine ilişkin genel bir yönerge dâhil edilmiştir. 

 rogramda not almaya “Söz ve Yazı ile İfade” başlığı altında “Sınıfta anlatacağı bir şeyi 

maddeler halinde not edebilmek”  s.   ) ifadesi içinde yer verilmiştir.  

1968 İlkokul Türkçe Programı 

Türkçe öğretim programlarındaki gelişmeler   68 İlkokul Türkçe  rogramı’yla da 

sürdürülmüştür.  rogram’da sınıf düzeylerine göre öğrencilere kazandırılacak beceriler ve 

yapılacak etkinliklere daha ayrıntılı yer verilmiştir.  rogram’da not alma ile ilgili kazanımlardan 

biri  s.  33)   48 İlkokul Türkçe  rogramı’ndaki ile aynıdır.   48  rogramı’nda Söz ve Yazı ile 

İfade” başlığı altında yer alan kazanım   68  rogramı’nda “ kuma” başlığı altına alınmıştır. 

 rogram’da  kuma başlığı altında “ azırlanan bir konuyu- Türkçeden başka derslerle ilgili olsa 

da sınıfta tartışmak  bir arkadaşın konferans veya ödevini dinlerken kısa notlar alarak 

eleştirebilmek”  s. 33) kazanımıyla dinlerken not almaya yer verilmiştir.  

 rogramın “Yazı” başlığı altında öğretmenlere not alma ile ilgili bir uyarı yapılmaktadır. 

Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin el yazısı hızlarına yer verilmiş ve “Öğrencilerin bu ölçüden 

ayrılmamalarına ve hele çabuk not tutmalarına müsaade edilmemelidir.”  s. 3 ) yönergesine yer 

verilmiştir. Öğrencilerin seviyelerine uygun hızda not almaları gerektiği vurgulanarak öğretmene 

bunu denetleme sorumluluğu yüklenmiştir. Ancak bu ifadelerle öğretmenin sınıfta anlattıklarını 

not almanın mı yoksa öğretmenin dikte ettirdiklerini yazmanın mı anlatıldığı açık değildir. 
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1924 Lise Birinci Devre Müfredat Programı   

 ise derslerindeki Türkçe derslerine yönelik hazırlanan    4  ise Birinci Devre 

Müfredat  rogramı da,    4 İlk Mektep Türkçe Müfredat  rogramı gibi oldukça kısa ve sadedir. 

 rogram’da not alma ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır.  

1929 Ortamektep Türkçe Programı 

      rtamektep Türkçe  rogramı,    4  ise Birinci Devre Müfredat  rogramı’na göre 

daha ayrıntılıdır.  rogramda dil bilgisi ve yazma başlıkları altında sınıf düzeylerine göre 

yapılması gerekenler kısaca verilmiştir.  rogram’da not alma ile ilgili herhangi bir ifadeye yer 

verilmemiştir.  

1931-1932 Ders Senesi Tadilatı Türkçe Programı 

1931-  3  Ders Senesi Tadilatı Türkçe  rogramı,       rtamektep Türkçe 

 rogramı’yla büyük benzerlik taşımaktadır.  rogram’da not almaya okuma çeşitleri altında yer 

verilmiştir. İlgili cümle şu şekildedir: “Bir vak’a veya bir hakikat hakkında çabuk ve doğru 

malûmat almak üzere bir esere müracaat etmek, müracaat edilen eserlerden not almak.”  s. 68) 

      rtamektep Türkçe  rogramı’nda yine aynı başlık altında “Bir vak’a veya bir hakikat 

hakkında çabuk ve doğru malûmat almak üzere bir esere müracaat etmek”  s.   ) cümlesi 

verilmiş müracaat edilen eserlerden not alma ifadesi kullanılmamıştır.   3 -1932 Ders Senesi 

Tadilatı Türkçe  rogramı’nda bu kazanımına not alma becerisinin de eklenerek güncelleme 

yapıldığı görülmektedir.  

1938 Ortaokul Türkçe Programı 

1929 ve 1931-  3  programlarıyla büyük ölçüde benzerlik taşıyan   38  rtaokul 

Türkçe  rogramı’nda not almaya yer verilmemiştir. Bir önceki programda yer alan “Bir vak’a 

veya bir hakikat hakkında çabuk ve doğru malûmat almak üzere bir esere müracaat etmek, 

müracaat edilen eserlerden not almak.” cümlesi bu  rogram’dan kaldırılmıştır.  

1949 Ortaokul Türkçe Programı 

  4  ortaokul Türkçe  rogramı   38  rtaokul Türkçe  rogramı’na ve kendisinden 

önceki diğer Türkçe eğitimi programlarına göre daha ayrıntılıdır.  kuma, yazılı ve sözlü 

anlatım, dilbilgisi ve imla başlıkları altında diğer programlara göre daha kapsamlı açıklamalar 

yapılmıştır.   rogram’da not almaya iki farklı yerde değinilmiştir.  kuma başlığı altında 

kazanılması gereken okuma alışkanlıklarından “Bir olay hakkında bilgi edinmek için, bazan 

başka eserlere de başvurup not alarak okumak” ifadesinde not alarak okumaya yer verilmiştir. 

(s.192).  

 rogram’da Yazılı İfade” ana başlığı altında sınıf düzeylerine göre kazanılması gereken 

özellikler sıralanmaktadır. III. sınıf düzeyinde “ kunan eserlerden alınan notların bir topluluk 

karşısında konuşulurken kullanılması”  s.    ) ifadesinde not alma becerisine yer verilerek not 

almanın okuma ve konuşma becerilerine destek olduğu ifade edilmiştir. 

1962 Ortaokul Türkçe Programı 

  6   rtaokul Türkçe  rogramı,   4   rtaokul Türkçe  rogramıyla büyük benzerlik 

taşır.   6  programında, not almaya   4  programında olduğu şekliyle yer verilmiştir. 

 rogram’da not alma ile ilgili herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
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1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı 

  8  Temel Eğitim  kulları Türkçe Eğitim  rogramı kendisinden önceki tüm 

programlarla karşılaştırıldığında çok detaylı açıklamalara yer verdiği ve sınıf düzeylerine göre 

detaylı kazanım listeleri sunmaktadır. Ayrıca programda Türkçe derslerinde ölçme ve 

değerlendirme için de yer ayırılmıştır. Bu yönüyle  rogram Türkçe derslerine yönelik yeni 

yaklaşımın bir ürünü olarak görülebilir.  

 rogramda not alma ile ilgili çeşitli ifadeler vardır. VII. sınıfta “ kuma” başlığı altında 

kazanılması gereken davranışlardan biri olarak “ kuduklarından notlar alabilmek“ kazanımına 

yer verilmiştir  s. 3  ). VIII. sınıf seviyesinde aynı kazanım yine aynı başlık altında 

tekrarlanmaktadır  s. 3 3). 

V. sınıf düzeyinde öğrencilere kazandırılacak sözlü iletişim becerileri sıralanırken “ 

Telefonla konuşabilmek, telefonla konuşma yöntem ve inceliğini uygulayabilmek, bir telefon 

konuşması üzerine bir üçüncü kişiye birkaç cümlelik not bırakabilmek.”  s.3  ) kazanımında not 

almaya yer verilmiştir.  

Aynı sınıf düzeyinde yazılı iletişimde kazanılması gereken davranışlar arasında 

“ kuduğu, incelediği, konular üzerine not alabilmek ve bunları arkadaşlarına aktarmak için 

birleştirebilmek.”  s.3  ) kazanımda not almaya yer verilmektedir.  

 rogram’da VII-VIII. sınıflar için “Özel Amaçlar” başlığı altında “ Çeşitli derslerle ilgili 

açıklama ve raporları saptayabilme, özet çıkarabilme, not alabilme”  s.3  ) kazanımda not 

almadan bahsedilmektedir.  

VII. sınıfta sözlü iletişim becerileriyle ilgili kazanılması gereken davranışlar arasında 

“Değişik konularda topladığı bilgileri, bir kitap okurken aldığı notları sıralayıp düzenleyebilmek, 

 bunlara bakarak ya da bakmayarak  ama okumadan) bir topluluğa karşı konuşabilmek“  s.3  ) 

ifadesiyle not almaya da yer verilmiştir. Aynı ifade VIII. sınıf düzeyinde aynı başlık altında 

tekrarlanmıştır  s. 3  ).   

 Benzer şekilde VII. sınıfta yazılı iletişim becerileriyle ilgili kazanılması gereken 

davranışlar arasında “Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa yazım ve söz dizim yanlışı 

yapmadan noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanarak gözlem, deney, açıklama ve 

sonuçları saptayabilmek, rapor düzenleyebilmek, özet çıkarabilmek ve not alabilmek”  s. 3 6) 

ifadesinde not almaya yer verilmektedir.  rogram’da VIII. sınıf düzeyinde aynı başlıklar altında 

aynı ifadeler tekrarlanmıştır  s.3 8).  

1997 İlköğretim Okulu Türkçe Eğitimi Yazı Dersi Öğretim Programı 

     İlköğretim  kulu Türkçe Eğitimi Yazı Dersi Öğretim  rogramı el yazısı ile ilgili 

bilgi ve kazanımlara ayırılmıştır.  rogram’da yazı yazma araç gereçleriyle ilgili açıklamalar 

yapılmış ve sınıf seviyelerine göre oldukça ayrıntılı kazanımlara yer verilmiştir.  rogram’da not 

alma ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır.  

 

 

2005 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı 

     İlköğretim Türkçe Dersi  6,  , 8. Sınıflar) Öğretim  rogramı, Türkçe dersleri için 

bir dönüm noktası olarak görülebilir.  rogramla beraber Türkçe eğitiminde dünyada oldukça 

popüler olan “yapılandırmacı yaklaşıma” geçilmiştir.  rogramda not alma ile ilgili bilgi ve 

açıklamalar da verilmektedir.  
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 rogram’da “Katlımlı Dinleme”  MEB,    6, s.6 ) başlığı altında “Dinleyici, konuyu 

daha iyi anlamak, istekte bulunmak veya karmaşık bir probleme çözüm sunmak amacıyla da 

konuşmacıya sorular sorabilir. Böyle durumlarda not alınarak veya araya girilerek 

“Söylediklerinizi tam olarak anlayamadım. Daha açık söyler misiniz? ”gibi açıklama soruları 

sorulabilir.” ifadesiyle not almaya yer verilmiştir. 

 rogram’da “Dinleme-İzleme” ana başlığı altında verilen dinleme yöntemlerinden biri 

de “Not Alarak Dinleme-İzleme”dir  MEB,    6, s.6 ). Not alarak dinleme-izlemenin amacının 

“Dinlenenlerin-izlenenlerin daha kolay anlaşılmasını ve hatırlanmasını sağlamak” olduğu ifade 

edilmiştir. Yöntemin nasıl uygulanacağı ise şu şekilde ifade edilmektedir: “Öğrencilerden 

dinleme/izleme amaçlarına göre notlar almaları istenir. Not alınırken dikkat etmeleri gereken 

noktalar  ana fikrin, önemli ifadelerin, güzel sözlerin not alınması  özgün ifadelerin kullanılması 

vb.) hatırlatılır. Öğrencilere not alabilecekleri çalışma kâğıtları verilir.” 

 rogram’da “ kuma” genel başlığı altında “ Not Alarak  kuma” yöntemine yer 

verilmiştir. Yöntemin amacı “Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak, onların önemli bilgi, 

düşünce ve olayları hatırlamalarını sağlamaktır.” olarak ifade edilmiştir. Yöntemin uygulanma 

şekli ile ilgili olarak aşağıdaki yönerge verilmiştir  MEB,    6) 

 
Sesli ve sessiz okuma sırasında öğrencilerden, okuma amaçlarına göre not almaları istenir. 

Bunun için öğrencilere farklı çalışma kâğıtları verilebilir. Sesli okuma öncesinde 

öğrencilere, metnin türü ve konusu hakkında bilgi verilerek not alma sırasında dikkat 

etmeleri gereken noktalara değinilir. Öğretmen, önemli cümleleri veya bölümleri ikinci kez 

okuyarak öğrencilerin dikkatini çeker.  kuma sonunda öğrencilerin aldıkları notlar 

değerlendirilir. Sessiz okuma sırasında öğrenciler, kartlara veya kâğıtlara önemli gördükleri 

yerleri not ederler (s. 67). 

 kuma başlığı altında yer alan “Tartışarak  kuma”  MEB,    6, s.6 ) yönteminde 

“Tartışma sınıfça veya küçük gruplar hâlinde yapılabilir. Tartışma sonunda varılan ortak 

düşünceler not edilerek metin hâlinde sunulur.” ifadesiyle yöntemin işleyişinde not almanın da 

olduğu dile getirilmiştir. 

Yazma başlığı altında yer alan “Not Alma”  MEB,    6, s.   ) alt başlığında sadece not 

alma becerisine yer verilmiştir. Not almanın amacı “Öğrencilerin okunan veya dinlenilenlerin 

önemli noktalarını seçebilmesini, bilgi ve düşüncelerini sınıflandırabilmesini ve sistemli çalışma 

becerisini kazanmalarını sağlayarak zaman kaybını önlemektir.” olarak ifade edilmiştir. 

Yöntemin uygulanmasıyla ilgili olarak “Not almanın öncelikli işlevinin hatırlatmak olduğu, 

ayrıntılara girilmemesi gerektiği, dinlenilen veya okunulanın olduğu gibi değil de özgün 

ifadelerle yazılması gerektiği konusunda bilgi verilir.  erhangi bir konuya yönelik bir metin 

okutulur veya dinletilir. Öğrencilerden okurken veya dinlerken/izlerken önemli noktaları not 

almaları istenir.” yönergesine yer verilmiştir. 

2015 Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı 

2015 Türkçe Dersi   -8. Sınıflar) Öğretim  rogramı,      Türkçe öğretimi programıyla 

benzer olarak yapılandırılmıştır.       rogramından farklı olarak       rogramda dinleme-

izleme ve konuşma becerileri sözlü iletişim başlığı altında değerlendirilmiştir.  

 rogram’da not alma ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. “ rogramın temel Yaklaşımı” 

 MEB,     , s.4) başlığı altında programın nasıl yapılandırıldığı açıklanırken, “Dersin işlenişi 

sırasında bazı konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinlikleri özel bir hazırlık gerektirmezken 

bazı etkinlikler  öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak hazırlık yapmalarını, etkinliğin 

amacını belirlemelerini, etkinlik için gerektiğinde teknolojiden de yararlanarak ön bilgiler 

edinmelerini ve notlar alarak taslaklar oluşturmalarını gerektirebilir.” açıklamalarıyla not 
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almanın Türkçe dersinin bir parçası olduğu ifade edilmektedir.“Öğrenme Alanları” temel başlığı 

altında yer alan “Sözlü İletişim”  MEB, 2015, s.6) alt başlığında kazanımların işlenişinde 

kullanılacak yöntem ve teknikler arasında not almaya da yer verilmiştir. Aynı başlık altında IV. 

sınıf seviyesinde kazanımların işlenmesinde aralarında not almanın da olduğu yöntem ve 

tekniklere yer verilmiştir. 

2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

 âlihazırdaki en son Türkçe dersi programı olan ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim  rogramı’nda çeşitli kazanımlarda not almaya yer verilmiştir.  

IV. sınıf düzeyinde “Dinleme stratejilerini uygular.” kazanımı altında 

“Dinlerken/izlerken hoşuna giden cümleleri, önemli bilgileri vb. not almaları konusunda teşvik 

edilir.” açıklamasıyla not almaya yer verilmiştir (MEB, 2017, s.33). Benzer şekilde V. sınıf 

düzeyinde aynı kazanım altında “Not alarak, katılımlı, grup hâlinde dinleme gibi yöntem ve 

teknikleri uygulamaları sağlanır.” Açıklamasıyla not almaya yer verilmiştir (MEB, 2017, s.38). 

VI. sınıf düzeyinde de aynı kazanım altında “Katılımlı, katılımsız, grup hâlinde ve not alarak 

dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.” Açıklamasıyla bir kez daha not 

almadan bahsedilmiştir (MEB, 2017, s.42). Yine VI. sınıf düzeyinde “ kuma stratejilerini 

kullanır.” kazanımı altında “Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma 

tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.” Açıklamasında not 

almaya yer verilmiştir (MEB, 2017, s.43). 

VII. sınıf düzeyinde “Dinleme Stratejilerini Uygular” kazanımı altında “Empati kurarak, 

katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.” 

Açıklamasında not almaya yer verilmiştir (MEB, 2017, s.46). Aynı sınıf düzeyinde “ kuma 

stratejilerini kullanır.” kazanımı altında “Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, 

okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.” açıklamasıyla 

not almaya yer verilmiştir (MEB, 2017, s.47). Aynı sınıf düzeyinde “Yazma stratejilerini 

uygular.” kazanımı altında “Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram 

havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi 

yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.” Açıklamasıyla not almaya yer verilmiştir  MEB, 

2017, s.49). 

 rogram’da VIII. sınıf düzeyinde “Dinleme stratejilerini uygular.” Kazanımı altında 

“Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri 

uygulamaları sağlanır.” Açıklamasıyla not almaya yer verilmiştir  MEB, 2017, s.50). Aynı sınıf 

düzeyinde “ kuma stratejilerini kullanır.” Kazanımı altında “Göz atarak, özetleyerek, not alarak, 

tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.” açıklamasında 

not almaya yer verilmiştir  MEB, 2017, s.51). Yine aynı sınıf düzeyinde “Yazma stratejilerini 

uygular.” kazanımı altında “Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram 

havuzundan seçerek yazma, bir metinden ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve 

tekniklerin kullanılması sağlanır.” açıklamasında not almaya yer verilmiştir  MEB, 2017, s.53).   

Aşağıda Cumhuriyet dönemi programlarında not almaya ne kadar değinildiğini 

gösteren bir grafik sunulmuştur.  
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Şekil 1: Cumhuriyet Dönemi Türkçe Programlarında Not Alma Becerisi. 

Şekil  ’de görüldüğü gibi    4,    6,   3 ,    4  ise,     ,   38  rtaokul ve      

 rogram’larında not almaya yer verilmemiştir.   36,   48,   68,   4   rtaokul,   6   rtaokul, 

  8 ,     ,      ve      programlarında not alma yer verilmiştir.       rogramı not almadan 

en fazla yer veren program olmuştur. Bu rakamlar not almanın geçmişten günümüze nasıl ele 

alındığı konusunda bilgi verse de konunun nasıl ele alındığıyla ilgili bilgileri vermekten 

uzaktırlar. Bunun için not alma ile ilgili programlarda yapılan açıklamalar ve verilen 

yönergelerin de incelenmesi gerekmektedir. Sonuç ve Tartışma bölümünde not almanın 

programlarda nasıl ele alındığı verilen rakamlarla birlikte tartışılacaktır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

1924, 1926, 1930, 1924 Lise, 1929, 1938 Ortaokul ve       rogramları’nda not almaya 

yer verilmezken, 1936, 1948, 1968, 1949 Ortaokul, 1962 Ortaokul, 1981, 2005, 2015 ve 2017 

programlarında not almaya yer verilmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre 

sonra hazırlanan ilk Türkçe dersi öğretim programından bu yana hazırlanan programlarda not 

almanın düzenli ve sistematik bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir.  

Not almaya yer verilen ilk program   36 İlkokul Türkçe  rogramı’dır. Bu  rogram’da 

da not almaktan  “okunulan kitabın en önemli noktalarını olduğu gibi yazmak” olarak 

bahsedilmiştir.  ysaki not alma becerisi bilgiyi anlama, analiz etme, seçme ve yazma 

aşamalarından oluşan bir beceridir (Blair, 2004; Piolat, Olive, & Kellogg, 2005; Simonet & 

Simonet, 2002). Not alırken olduğu gibi alınacak yerler olabilir ancak not almak daha çok 

kişinin önemli gördüğü bilgiyi kendisinin anlayabileceği bir şekilde kaydetmesini ifade eder. 

  36 programı telefonda konuşurken öğrencilerin önemli yerleri not almayı alışkanlık hâline 

getirmeleri gerektiğini ifade eder. Burada not alma önemli noktaları daha sonra unutmamak için 

başvurulması gereken bir yol olarak verilmiştir. Dolayısıyla bu  rogram’da tam anlamıyla not 

almanın nasıl işlediği ortaya konulmamıştır.  

  48 İlkokul Türkçe programında not alma ile ilgili çok kısa bir ifadeye yer verilmiştir. 

Burada öğrencinin sınıfta anlatacağı şeyleri maddeler haline not edebilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu ifade ile not almak   36  rogramı’na benzer şekilde daha sonra hatırlanması 

gereken bilgileri yazmak olarak görülmüştür.   68 İlkokul Türkçe  rogramı’nda diğer 
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programlardan farklı olarak öğrencinin dinlediklerinden notlar alması ve bunların yardımıyla 

dinlediklerini eleştirebilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha önceki programlarda böyle bir 

kazanıma yer verilmemiştir. Not almanın bu yönünü de ortaya koymasıyla   68  rogramı 

önemlidir.   68  rogramı’nda öğretmene öğrencilerin hızlı not almalarını önlemesi gerektiği 

söylenmiştir. Ancak bunun öğretmenin dikte ettirdiklerini mi yoksa öğrencinin kendisine göre 

not aldığı bilgileri mi kastettiği açık değildir. Ancak öğrencilerin hızlı notlar almaları 

istenmediğine göre bunun öğretmenin dikte ettirdiği bilgiler olma olasılığı daha yüksektir. 1931-

  3  Ders Senesi Tadilatı Türkçe  rogramı’nda ise öğrencilerin okuduklarından notlar 

alabilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Not alma ile ilgili başka bir ifadeye yer verilmemiştir.  

  4   rtaokul Türkçe  rogramı’nda da benzer şekilde öğrencilerin okuduklarından 

notlar alabilmeleri gerektiği dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra alınan notların bir topluluk 

karşısında konuşma yaparken kullanılması gerektiği eklenmiştir. Burada da not alma daha sonra 

hatırlanması gereken bilgileri kalıcı hâle getirmenin bir yolu olarak sunulmaktadır.   6  

 rtaokul Türkçe  rogramı not almayla ilgili bir farklılık getirilmemiş,   4   rogramındaki 

ifadeler neredeyse değiştirilmeden alınmıştır.   8  Temel Eğitim  kulları Türkçe Eğitim 

 rogramı not almaya en çok yer verilen programdır.  rogram’da öğrencilerin özellikle 

okuduklarından notlar alabilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir 

metin oluştururken notlar alabilmeleri ve alınan notları birleştirebilmeleri gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu ifade ile not almanın yazma sürecinin bir aşaması olarak görüldüğü söylenebilir.  

     İlköğretim Türkçe Dersi  6,  , 8. Sınıflar) Öğretim  rogramı’nda ilk defa not alma 

için ayrı bir başlık açılmıştır. Bu başlıkta not almanın bilgilerin önemli noktaları seçebilmeye, 

bunları bütünleştirmeye ve böylece sistemli çalışmaya yardımcı olduğu ifade edilmiştir. Not 

almanın öncelikli işlevinin hatırlama olduğu vurgulanmıştır. Not almanın daha çok hatırlamaya 

mı yoksa derste dinlenilenleri daha iyi anlamaya mı hizmet ettiği ilgili alanyazında tartışmalara 

yol açmış bir konudur   (Divesta & Gray, 1972; Kiewra & Frank, 1988; Rickards & Friedman, 

1978). Araştırmalar not almanın derste dinlenilenleri artırmanın yanı sıra bilgilerin de kalıcı hâle 

getirmeye yardımcı olduğu noktasında ortaklaşmaktadır (Kiewra, Benton, Kim, Risch, & 

Christensen, 1995; Rickards & Friedman, 1978).  Daha önceki programlar gibi       rogramı 

da not almanın daha çok hatırlama yani dışsal depolama işlevine vurgu yapmaktadır.  ysa 

dinlerken not almak bilgilerin daha iyi yapılandırılmasını da sağlar.  

      rogramının not alma ile ilgili getirdiği bir diğer yenilik ise “not alarak dinleme” 

ve “not alarak okuma” yöntemlerine yer vermesidir. Böylece daha önceki programlarda 

çoğunlukla okurken yapılması gereken bir eylem olan not alma dinlerken de yapılması gereken 

bir eylem olarak sunulmuştur. İlk olarak   8  Temel Eğitim  kulları Türkçe Eğitim 

 rogramı’nda dinleme becerisinin önemi büyük ölçüde vurgulanmış ancak not alarak 

dinlemeden bahsedilmemiştir. Bu anlamda       rogramıyla bu eksiklik giderilmiştir.  

 rogram’da verilen eklerde not almayı gerektiren etkinlik örneklerine yer verilmiştir. 

Ancak bunlar sadece öğrenci “not alırlar”, “notlar alınır” gibi not alınmasını gerektiği ifade eden 

kısa yönlendirici sözcüklerden ibaret kalmıştır. 

     Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim  rogramı’nda ise not alma öğrencileri 

kazanımlara götüren bir teknik olarak sunulmuştur. Sözlü iletişim başlığı altında not almanın 

kazanımların işlenmesinde kullanılabilecek bir teknik olduğu ifade edilmiştir. Daha çok taslak 

bir program olarak değerlendirilen       rogramı bu anlamda not almayla ilgili olarak      

 rogramı’nın yaklaşımından çok uzak olmamakla beraber, gerekli ayrıntılardan yoksundur. 

      rogramı’nda ise IV. sınıf düzeyinden VIII. sınıf düzeyine kadar dinleme, okuma 

ve yazma kazanımları altında not almaya yer verilmiştir. Bu  rogram’da özellikle dinleme daha 

sonra okuma ve yazma kazanımlarında not alma becerisine yer verilmiştir.  
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Sonuç olarak incelenen programların neredeyse yarısında not almaya yer verilememiştir. 

Temel dil becerilerinin söz konusu programlarda ele alınış şekli düşünüldüğünde bunun olağan 

olduğu söylenebilir.  Not almaya yer veren programlar ise not almanın daha çok okurken 

kullanılabilecek ve hatırlanması gereken bilgileri bir yere kaydetmeye yarayan bir teknik olarak 

ele alındığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin not almaları gerektiği ifade edilmiş ancak bunun 

nasıl yapılacağı ve not alma becerisinin nasıl geliştirileceği ifade edilmemiştir. Öğrencilere 

yalnızca “önemli yerleri, ana fikri, güzel sözleri” not alınız gibi ifadelerle yapılan hatırlatmalarla 

da not alma tekniğinin geliştirilmesi olası değildir  Doğan,    3, s. 33). Not alma her sınıf 

düzeyinde ele alınması ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi gereken bir tekniktir. Dolayısıyla 

hazırlanacak Türkçe dersi öğretim programlarında not alma becerisi üzerinde de gerektiği kadar 

durulmalı ve not almanın nasıl geliştirilebileceği ile ilgili yönerge ve bilgiler verilmelidir.  
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